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że zgadzamy się z nową sze- 
•vą Klubu Parlamentarnego 

i S Grażyną Gęsicką, gdy mówi: 
Chciałabym, aby Sejm był miej- 

1 cem o należnym mu prestiżu. 
Wszyscy powinniśmy praco
wać na rzecz podniesienia rangi 
:ej ważnej instytucji”. Bo właśnie 
hit ego tak mało piszemy o jej 

pubowych (i nie tylko) kolegach 
j  koleżankach.

i -o żeglarzu mętnych wód 
[oachimie Brodzińskim, któ- 
p' w swych wypowiedziach 
(Wiązanych ze wspieraniem kan
dydatury Lecha Kaczyńskiego 
13 prezydenta z wielką przyjem
nością nurza się w metaforach 
marynistycznych: „Kiedy roz
poczną się prace sztabowe,
M zie nas obowiązywać zasada: 
pszystlde ręce na pokład” „Nie

będzie żadnych kłótni. Będzie
my dąć razem we wspólny żagiel”. 
Bo na tym wyczerpuje się urok te
go pana.

...o  kłótni w Polskim Stowa
rzyszeniu Astrologicznym nie 
ma sensu pisać, bo od śmiesz
nego sporu o to, w jaki sposób 
należy przewidywać przyszłość: 
czy z oprogramowaniem polskim, 
czy z zagranicznym, śmiesz
niejsze jest oburzenie jednej 
ze współzałożycielek PSA nazwa
nej przez dziennikarza „wróżką”: 
„Tylko nie wróżki! Astrolożki!
To tak, jakby pomylić szachi
stę z brydżystą” -  oświadczyła. 
Really?

...o  tytule Człowieka Roku przy
znanym przez „Gazetę Polską” 
pracownikowi CBA, znanemu ja

ko agent Tomek, który zasłynął 
„rozpracowaniem” najpierw po
słanki Beaty Sawickiej, a potem 
celebrytki Weroniki Marczuk- 
-Pazury (technika operacyjna: 
podryw na „mokrego Włocha”). 
Zdaniem redaktora naczelne
go Tomasza Sakiewicza agent 
zdemaskował „sposób myśle
nia elit III RP”, ale „hałas wokół 
jego osoby miał więcej wspólne
go z linczem niż popularnością” 
a ta nagroda „symbolicznie wy
równa tę dysproporcję”. Bo kogóż 
jeszcze zdziwi, że ta gazeta lubi 
agentów?

...o  wielkim polskim odkryciu 
naukowym, które każe domnie
mywać, że naczelne wyszły 
z morza gdzieś pod Kielcami.
Bo u nas było inaczej -  naczelne 
przyszły wprost z Krakowa.

4 I Komentarze Igora Ryciaka 
i Rafała Kostrzyńskiego 

6 I Kawa bez cukru Bogdana 
Rymanowskiego 

8 I Krótko 
KRAJ I ŚWIAT
10 I NFZ - sześć dziur w systemie 

zdrowia III RP, czyli gdzie 
wyciekają nasze pieniądze 

16 I Stadiony z bogatym patronem 
18 I Nie bójmy się muzułmanów 

w Europie 
24 | Drony - bezzatogowe 

amerykańskie samoloty 
w morderczej służbie 
Baracka Obamy
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60 I Lektura: Rozmowa 

z Martinem Amisem
63 I Książki: Sendeckiego oda

w sprawie ód
OTWÓRZ OCZY
64 | Larry Sułtan - wielki

fotograf życia 
middle class Ameryki

ZAWSZE W  „PRZEKROJU"
3 I W  tym tygodniu nie piszemy 

70 I Rozmaitości z krzyżówką, 
jolką i felietonami

73 I Stopklatka
74 | Dziennik Jerzego Pilcha

* Krzysztof Płyto *

O zakazie palenia: 
uderzy w tych, 

co zbijają kokosy, 
mówiąc „palmy!".
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PRZEDE WSZYSTKIM K0MENTARZE
Ciacho z obciachem
W ykorzystywanie osoby 
niepełnosprawnej w  celach 
reklam owych to podłość

IGOR RYCIAK

TU W IM O W SK I „BAL W  O PE R ZE”: „NA ULICACH ŚCISK I ZATOR/USTA-

w i l i  się Żołnierze/Błyszczą kaski kirasjerskie/Błyszczą buty ofi
cerskie”. Kto nie był, niech żałuje. Pod jedno z warszawskich kin 
wielosalowych (zwanych popularnie multipleksami) podjechała 
towarzyska śmietanka. Warszawska creme da la creme -  topowi 
aktorzy seriali telewizyjnych, topowi dyktatorzy mody znad Wisły, 
topowi wokaliści, ludzie mediów, pałacu, kultury i sztuki.

Zwabiła ich promocja najnowszego wytworu polskiej kinema
tografii -  komedii pod tytułem „Ciacho”.

Z przyczyn zawodowych nie dostąpiłem łaski obejrzenia filmu, 
nie mnie więc go oceniać. Ale Patryk Vega, reżyser filmu, jest jed
ną z największych nadziei polskiego przemysłu filmowego. Czte
ry lata tem u dostał nominację do nagrody Fenomen „Przekroju” 
za „wytrwałość, pracowitość i um iejętność nowego spojrzenia 
na historie, które dzieją się obok nas”. Daj Boże, żeby Vega zaszedł 
ze swoim „Ciachem” do Oscara, Złotej Palmy i Złotego Niedźwie
dzia razem wziętych. Ale to, co się wydarzyło na premierze filmu 
(i wcześniej), po prostu go kom
promituje.

Oto największą atrakcją im
prezy była obecność Krzyszto
fa Kononowicza. Przypomnij
my -  to mieszkaniec przedmieść 
Białegostoku, który kilka lat te
m u w wyniku działań pewnego 
dowcipnisia trafił do serwisu YouTube. Bełkocząc bez sensu, ubra
ny w poplamiony sweter, Kononowicz oświadczył przed kom pu
terową kamerką, że zostanie prezydentem m iasta i wtedy „nicze
go nie będzie”.

Pamiętam, jak będąc w  większym gronie, pierwszy raz zoba
czyłem ten filmik. Większość sali buchnęła śmiechem, mnie jakoś 
do śmiechu nie było. Przecież na pierwszy rzut oka dało się oce
nić, że Kononowicz to osoba zaburzona psychicznie. Moją am a
torską obserwację potwierdziły później ustalenia lokalnych dzien
nikarzy. Nie będę ich przypominać w szczegółach. Dość powie
dzieć, że w  rodzinnym domu Kononowicza regularnie zdarzały się 
stosunki kazirodcze.

I oto główną atrakcją premiery filmu „Ciacho” jes t Krzysztof 
Kononowicz. Czapka uszatka na tłustych włosach, wymięta koszu
la, krawat zawiązany jak sznur wokół snopa. W filmie Vegi biało- 
stocczanin zagrał epizod: rolę prokuratora.

„Kononowicz obłapia Lesz” doniósł następnego dnia „Fakt”. 
Niżej zdjęcie rubasznego mężczyzny z wybitym zębem obejm u
jącego piosenkarkę o porcelanowej urodzie (jednej z licznych 
na premierze).

Jakoś się boję, że w tym „Ciachu” tkwi karaluch.

Główną atrakcją 
premiery filmu 

„Ciacho” 
był Krzysztof 
Kononowicz

RYS. KATARZYNA LESZCZYC-SUMIŃSKA (2)

Łoś zła
Barack Obama zabrał głos. Nie zostaw 
na sobie suchej nitki, co oznacza, 
że ma o sobie świetne mniemanie

RAFAŁ KOSTRZYNSKI

W  TYM NUMERZE „PRZEKROJU” DUZO

piszemy o wykorzystywaniu bez- 
załogowych urządzeń latających 
do zwalczania terroryzmu. O tym, 
że w  gruncie rzeczy w imię poko
ju  i powszechnej radości dla jed
nych innym funduje się „syf, m a
larię i komiki”. Po lekturze „Ataku 
dronów” każdy zastanowi się dwa 
razy, zanim ucieszy się, że Amery
kanom w Pakistanie czy w  Afgani
stanie znów udało się zgładzić ja 
kiegoś rzezimieszka. Innymi sło
wy wprawdzie psujemy czytelni
kowi dobre samopoczucie, ale ro
bimy to świadomie i ze szczerą sa
tysfakcją.

Barack Obama (przypomnij
my: laureat ubiegłorocznej Poko
jowej Nagrody Nobla) uzmysławia 
nam, że owa satysfakcja jest, n ie
stety, jak najbardziej na miejscu. 
Na początku stycznia w  przem ó
wieniu do narodu wziął na siebie 
odpowiedzialność za to, że pew
nemu Nigeryjczykowi w  pierwszy 
dzień świąt niemal udało się wy
sadzić nad Detroit samolot pełen 
pasażerów.

Gest prezydenta Stanów Zjed
noczonych jest przejawem pozor
nego złożenia się na ołtarzu błę
dów i wypaczeń. Piszę „pozor
nego” bo nie spodziewam się, 
że ktokolwiek potraktuje słowa 
Obamy jako rzeczywiste przyzna
nie się do winy. To prosta retory
ka, która wcale nie zmieni nicze
go na lepsze.

Dzięki nowym skanerom na 
lotniskach celnicy będą mogli 
oglądać wszystkich pasażerów 
na golasa.

Predatory będą jeszcze bar
dziej intensywnie przeczesywać 
newralgiczne miejsca (Pakistan,

Afganistan, Jemen, Somalia, Ni
geria) w  poszukiwaniu ludzi, któ
rzy są tak źli, że zasługują tylkc 
na śmierć od hellfire’a.

CIA będzie miała jeszcze mniej 
skrupułów, jeśli chodzi o elimi
nację wrogich celów (w ramach 
zemsty za niedawny samobój
czy zamach w afgańskiej prowin
cji Chost, który był zresztą zemstą 
na amerykańskim wywiadzie 
za mordowanie winnych terrory
stów i niewinnych cywilów za po
mocą dronów).

Wygląda na to, że islamscy fun
damentaliści będą mieli mnóstwo 
powodów, by nasilić ataki terrory
styczne. Zachód będzie miał więc 
okazję do przeprowadzenia dzia
łań odwetowych.

Panowie z Oslo, to się nazy
wa eskalacja, spirala, błędne kolo 
-  jakkolwiek, ale wiedzcie, że je 
śli nic się nie zmieni, to w tym ro
ku nie będzie komu dać pokojo
wego Nobla.

Barack Obama po raz pierw
szy sięgnął po ostateczną broń 
wszystkich prezydentów USA 
po JFK -  po cytat z tablicz
ki z biurka Harry’ego Trumana: 
„l\i zatrzymują się łosie”. Napis 
znaczy mniej więcej: tu się kończy 
spychologia, za wszystko odpo
wiadam ja. W przypadku Obamy 
oznacza to pożegnanie z prezy
dentem miłującym pokój i przywi
tanie z prezydentem, który w imię 
pokoju jest gotów rozpętać piekło. 
Cóż, zawsze warto mieć nadzieję, 
ale rozpętywanie piekieł wymaga 
jednak umiejętności. George W. 
Bush nie umiał. A przecież Obama 
został prezydentem tylko dlatego, 
że obiecywał, iż nie będzie umiał 
jeszcze bardziej.
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( kawa bez cukru )

Rodzynek w politycznym cieście
Wystarczy zwykła przyzwoitość, aby wyróżnić się spośród

460 kolegów posłów

Boc/dcin Rymanowski, 7T 7V

KRÓL FRANCJI LUDWIK XV (NASTĘPCA SŁYNNIEJSZEGO OD

niego Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce) spacero
wał po dziedzińcu swej posiadłości. Natknął się na jed
nego ze swoich dworzan i zapytał: -  Która jest godzina? 
Na co tam ten z najwyższym uniżeniem odparł: -  Według 
rozkazu, Wasza Miłość.

Mam wrażenie, że nasi politycy swoją służalczością bi
ją  na głowę francuskich poddanych z XVIII wieku. Wy
starczy prześledzić, ilu z nich potrafi mieć własne zdanie. 
Ilu jest w stanie przyznać się do błędu. Ilu stać na to, aby 
głosować wbrew instrukcjom kierownictwa, nie przejmu
jąc się przy tym konsekwencjami. To coś więcej niż plaga, 
która zżera dzisiejszy Sejm. To rodzaj współczesnego nie
wolnictwa, w  dodatku na  własne życzenie.

Dlatego jeśli zdarza się raz na jakiś czas wyjątek, nie 
można -  ale to pod żadnym pozorem! -  ustawać w  kom 
plementowaniu go najbardziej wyszukanymi epitetami. 
Na tak rzadki okaz politycznego ptactwa, na takiego (bez 
obrazy) „dziwoląga” powinno się chuchać i dmuchać, 
a dziennikarsko-publicystyczne chóry w inny wyśpiewy
wać m u wszystkie możliwe hymny pochwalne. I to w łaś
nie, bez jakiejkolwiek fałszywej nuty, chciałbym niniej
szym uczynić.

Otóż jak  dla mnie najbardziej pozytywnym bohaterem 
ostatnich dni jest Antoni Mężydło. Tylko on jeden spo
śród ponad 200 posłów Platformy Obywatelskiej odważył 
się mieć inne zdanie niż sam (jak się okazuje coraz mniej 
wszechwładny) Grzegorz Schetyna.

Nie wybrał wygodnego alibi, jakim  było wstrzymanie 
się od głosu. Nie poprzestał na deklaracjach, że posłowie 
PiS udowodnili, iż nie mają z aferą hazardową nic wspól
nego. Tylko on zagłosował za ponownym przyjęciem 
do komisji śledczej zarówno Beaty Kempy, jak  i Zbignie
wa Wassermanna. Poszedł więc dużo dalej niż nazywany 
„sumieniem partii” Jarosław Gowin.

Jak wytłumaczyć takie zachowanie? Analizując ten 
przypadek, można postawić dwie, wykluczające się dia
gnozy. Pierwsza wiąże się z pochodzeniem posła z Toru
nia. Wszak jeszcze trzy lata tem u Antoni Mężydło cieszył 
się członkostwem w  partii braci Lecha i Jarosława Ka
czyńskich, a żona pana posła ponoć do dziś czuje wielki 
sentyment do bliźniaka-prezesa, uważając go za co praw
da cynicznego, ale jednak geniusza. Stąd prosta droga 
do stwierdzenia, że Mężydło był, jes t i będzie PiS-owcem. 
Tyle że czasowo przebywa na wychodźstwie. Nie wszystko 
jednak jest takie proste.

Bo diagnozie tej zdecydowanie przeczą słowa sam e
go posła wypowiedziane w momencie, gdy rozstawał się 
z Prawem i Sprawiedliwością. A przywalił wówczas z gru
bej rury. Że Jarosław Kaczyński potrafi wywinąć cuda, 
manipulując ludźmi. Że chodzi m u jedynie o władzę dla 
samej władzy. Że zmusza innych, aby myśleli tak jak  on. 
A przecież -  rozdrapywał rany poseł Mężydło -  każda
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dyktatura jest zła, nawet ta  szlachetna. Przyzna
ją  państwo, że po takich słowach prezes Kaczyń
ski może odczuwać wielki, choć niewypowiedzia
ny uraz. Osobiście zatem obstaję przy diagnozie 
alternatywnej, że tym, co kierowało posłem Plat
formy, była zwykła uczciwość.

Gdzie szukać jej źródeł? Najpewniej w  la
tach 80., podczas dramatycznych wydarzeń, kie
dy to Antoni Mężydło przeszedł test na odwa
gę. To wtedy grupa zamaskowanych nieznanych 
sprawców (jak się później okazało -  funkcjona
riuszy Służby Bezpieczeństwa) porwała ówcze
snego opozycjonistę do lasu pod Toruniem, gdzie 
poddali go „wyrafinowanemu” (nawet jak na tam
tejsze standardy) przesłuchaniu. Właściwie były 
to tortury. Światło w  oczy, cios w  brzuch, rzucenie 
na ziemię, bicie pałką po piętach. I te powtarzają
ce się raz po raz krzyki: „Do piachu z nim !” któ
rym towarzyszyło odbezpieczanie pistoletu i ko
panie grobu. Od tamtej pory poseł jest już impreg
nowany na groźby, presję i pranie mózgu.

Nie chciałbym być złym prorokiem, ale bo
ję  się, że ani jedna, ani druga partia opisywanych 
zdrad może już Antoniemu Mężydle nie wyba
czyć. I wtedy na ponowny wybór do Sejmu dosta
nie szlaban. A szkoda, bo to nie tylko mistrz świata 
parlamentarzystów w maratonie. To także, a może 
przede wszystkim, przyzwoity człowiek.

I

Właściwie 
były to tortury. 
Światło w oczy, 
cios w brzuch, 
rzucenie 
na ziemię, 
bicie pałką 
po piętach.
I te powtarzaj ące| 
się raz po raz 
krzyki:
„Do piachu 
z nim!”

WYM YŚLIŁ I NARYSOWAŁ MAREK RACZKOWSKI

Znajdź najbliższego Partnera HP: hp.pl/elocator

Kalkulacja kosztów w oparciu o uśrednione wyniki badań European QualityLogic Monochrome Toner Reliabiiity Comparision Study 2008 dla HP U 2300 i HP L) 
^350. Kalkulacja uwzględnia wydatki na papier, wymianę wkładów i szacowane koszty pracy przy wydruku. Założono druk równej liczby stron do użytku wewn., zewn. 
1 ,nctyvvidualnego. Nakład pracy obliczony na podstawie badań Mercer Global Boy Study 2007/2008. Podstawa porównania: wkład HP za 131 € i zamiennik tańszy 
® 42%. Rzeczywiste ceny, koszty i wyniki mogą być różne. Szczegóły na: www.qualitylogic.com/tonertest.pdf lub hp.pl/testtoner.
®  2010 Hewlett-Packard Development Company, L.R Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z A M I E N N I K I  M O G Ą  K O S Z T O W A Ć  
C I Ę  N A W E T  D W A  R A Z Y  W I Ę C E J
N I Z  O R Y G I N A L N E  T O N E R Y  H P

ZAUFAJ ORYGINALNYM TONEROM HP
Przeprowadzone testy wykazują, że zamienniki bywają wadliwe 
i nie zapewniają powtarzalnej jakości wydruków. Tylko orygi
nalne tonery HP gwarantują wysoką niezawodność i stałą 
jakość druku. W  rezultacie dają większe oszczędności niż uży
wanie zamienników. Dokonaj właściwego wyboru dla swojej 
firmy i kupuj oryginalne wkłady laserowe HP.
Strzeż się zamienników! Odwiedź HP.PL/TESTTONER

http://www.qualitylogic.com/tonertest.pdf


ZAWIEJE, ZAMIECIE I PRZEKROI

KROTKO
Bez wiz 

przez granicę
Mały ruch ożywi handel 

z Białorusią

POLSKA I BIAŁORUŚ 
już uzgodniły tekst 
umowy o małym 
ruchu przygranicz
nym, dokument 
zostanie podpi
sany w przyszłym 
miesiącu. Osoby za
meldowane w pasie 

30 kilometrów od granicy j 
nie będą potrzebowały wiz. 
Wystarczy paszport i za
świadczenie -  ważne pięć 
lat -  o zamieszkiwaniu 
w pasie nadgranicznym. 
Umowa o małym ruchu 
granicznym ma ożywić 
drobny handel. Przepisy 
wejdą w życie po zgodzie 
parlamentu na ratyfikację 
i po podpisie prezyden
ta, czyli prawdopodobnie 
w połowie roku. -  iggy

V
Prawy do lewego
Wpadła para złodziei 
kompletujących pary 

butów
w SZWECJI DO M IERZENIA 

wystawia się lewe buty, 
a w Danii prawe. Dwóch 
mężczyzn kradło więc takie 
same modele o identycz
nych rozmiarach, krążąc 
między sklepami obu 
krajów. Na ich trop wpa
dli szwedzcy policjanci 
po zniknięciu lewych bu
tów z markowego butiku 
z Malmó. Łączna wartość 
tylko tego obuwia, z ukra
dzionymi prawymi butami 
z Kopenhagi, to ponad 
cztery tysiące złotych. -  syl

Pozwy za Gazę
Izraelscy oficjele wolą nie
latać do Wielkiej Brytanii

GRUPA IZRAELSKICH OFI-

cerów odwołała właśnie 
wizytę w Wielkiej Brytanii 
z obawy przed aresztowa
niem, a urzędnicy MZS 
mają unikać wizyt na Wys
pach. To efekt wydanego 
w grudniu przez londyński 
sąd nakazu aresztowania 
-  po pozwie Palestyńczy
ków -  byłej szefowej MSZ 
Izraela Cipi Liwni. Spra
wowała urząd w  czasie 
inwazji na Gazę, a podsta
wą nakazu jest 
paragraf pozwa
lający Anglikom 
sądzić zbrodnia
rzy wojennych 
z całego świata.
Liwni odwołała 
wizytę, sąd wycofał na
kaz, ale groźba procesów 
oziębiła stosunki między 
oboma krajami. - jo a

Komórka, która 
leczy

Długie rozmowy przez 
komórkę chronią mózg 

i pamięć

NAUKOWCY Z CENTRUM

Badań nad chorobą 
Alzheimera na Florydzie 
ustalili, że u myszy nie 
rozwija się ta przypa
dłość, jeśli wystawi się 
je na promieniowa
nie elektromagnetyczne 
emitowane przez telefo
ny komórkowe. U myszy 
nie stwierdzono przy tym 
skutków ubocznych mimo 
atakowania ich promie
niowaniem przez siedem 
miesięcy po dwie godziny 
dziennie. Na razie badacze 
nie zalecają rozmów przez 
komórkę na okrągło i szu
kają najskuteczniej leczącej 
częstotliwości. -  mac

Ambasada skacze po Polsce
Polacy znów nie mogą się dogadać.

Tym razem w sprawie lokalizacji drugiej ambasady 
Parłam en tu Europejskiego

UNIA EUROPEJSKA IGOR RYCIAK

N AJPIERW  DECYZJA W SPRAW IE URUCHO-

mienia Domu Europejskiego -  zwane
go potocznie ambasadą Parlamentu 
Europejskiego -  miała zapaść wczesną 
jesienią 2009 roku. Potem w grudniu. 
Teraz term in przesunięto na luty.

W Polsce takie przedstawicielstwo 
jest od 2002 roku w  Warszawie. Ale 
w  dużych krajach Unii są po dwie pla
cówki. We Francji -  w Paryżu i Marsy
lii, we Włoszech -  w  Rzymie i Mediola
nie, a w  Wielkiej Brytanii -  w  Londy
nie i Edynburgu. W  ubiegłym roku pre
zydium PE zdecydowało, że i w  Polsce 
utworzy drugą ambasadę.

Miasto mają wskazać polscy euro- 
deputowani. Każdy jednak chce, aby 
placówka stanęła w ich okręgu wybor
czym. I tak Jacek Satyusz-Wolski i Joan
na Skrzydlewska upierają się przy Ło
dzi, Róża Thun przy Krakowie, Lidia 
Geringer de Oedenberg przy Wrocławiu, 
a Krzysztof Lisek przy Białymstoku.

W  spór włączyli się samorządow
cy. Kilka tygodni tem u prezydent Łodzi 
Jerzy Kropiwnicld napisał list do prze
wodniczącego PE Jerzego Buzka -  za
oferował biura w kamienicy przy Piotr

kowskiej. Natychmiast zareagował 
Białystok -  władze proponują jed 
no ze skrzydeł pałacu Branickich 
A Gdańsk daje prestiżowe biuro p rz  
Długim Targu, opodal Zielonej Bramy.

Jeśli Polacy nie dogadają się do koń 
ca lutego, wówczas PE powoła komi
sję konkursową, która sama wybierze 
trzy miasta. Ostateczną decyzję podej 
mie Jerzy Buzek Jest eurodeputowa 
nym z okręgu katowickiego, ale popie
rał umieszczenie jej gdzieś na ścianie 
wschodniej, bo ta część Polski jest jed
nym z najbiedniejszych regionów UE. 
Oprócz Białegostoku w  grę mogą więc 
wchodzić Rzeszów lub Lublin.

Ambasady PE zajm ują się głównie 
działalnością informacyjną i szkole
niową. Pomagają zdobyć granty i orga
nizują konferencje. -  Zwyczajowo pra
cownikami placówki są obywatele kra
ju , w  którym je s t ona położona -  m ó
wi Piotr Wolski, attache prasowy war
szawskiego przedstawicielstwa PE.

Ile osób znajdzie pracę w  am basa
dzie? Jeszcze nie wiadomo. Placówki 
położone poza stolicami m ają najwy
żej kilkunastu pracowników.

Motoryzacja

HINDUSI ZABRALI SYRENKĘ
NA DZIESIĄTYCH TARGACH SAM OCHODO-

wych Auto Expo w  Nowym Delhi, naj
ważniejszym światowym pokazie m oto
ryzacyjnym początku roku, zaprezento- 
wano polską żółtą [syrenę 105]. Dzieło pe
erelowskich projektantów jest głównym 
motywem graficznym publikacji o histo
rii... indyjskiego przemysłu samochodo
wego. Nazwa i pochodzenie auta nie po

jaw ia się w  żadnym miejscu, słabo zo
rientowany odbiorca może więc m nie
mać, że to cudo powstało w  Indiach.

Tegoroczne targi odbywają się pod 
hasłem „Mobilność dla wszystkich” 
i mają promować motoryzację ekolo
giczną. Syrena m a się do tego jak  pięść 
do oka. Przy pojemności silnika zaled
wie 746 cm3 na  przejechanie 100 kilo
metrów potrzebowała 9 litrów benzyny. 
W  dodatku nieoczyszczonej z ołowiu.

DRylN
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Jbietnice

ERA BUSHA TRWA
|2  STYCZNIA M IN IE TE R M IN

jbiecanego przez prezyden- 
Baracka Obamę zamknię- 

a obozu w Guantanamo. Do- 
irnient podpisany przed ro- 
iem w świetle fleszy był pierw- 
:ą decyzją podjętą przez Oba- 
lę po objęciu urzędu jako sym- 

[ol nowej ery i definitywnego 
|erwania z „bushyzmem”. Dziś 
riadomo, że Obama obietnicy 
,ie dotrzyma. Powód jest nie- 
rnienny: większość osadzonych 

I v więzieniu na Kubie stanowi 
:agrożenie dla bezpieczeństwa 
JSA. Nie można ich wypuścić, 
sprowadzenie zaś uwięzionych 
io USA oznaczałoby koniecz- 
io ś ć  postawienia im zarzutów 
przeprowadzenia procesów są- 

iowych. A mocnych dowodów 
I przeciw nim brak. Guantanamo 

liest obozem wojennym i teo- 
etycznie jako jeńcy podejrza- 
' mogą siedzieć tam do końca

GUANTANAMO
p  R E S T

Mimo obietnic i protestów jeńcy zostaną w Guantśnamo

wojny z terrorem. Grudniowy 
nieudany zamach na samolot 
lecący do Detroit tylko utrud
nił Obamie decyzję. Okazuje się, 
że to były więzień Guantanamo 
jest członkiem jemeńskiej ko
mórki Al-Kaidy, która odpowia

da za przygotowanie ataku. 
Al-Kaida zbudowała w ostat
nich latach w  Jemenie du
żą strukturę, a z pozostałych 
w Guantanamo 198 osadzo
nych aż 92 to właśnie Jemeń
czycy. -m ac

!LTRUJĄCY PIRACI Z PEKINU
RAZ PIERWSZY DO SĄDU TRA FIŁ ANTYPIRACKI

ew skierowany wprost przeciw rządowi 
RL. Po jednej stronie rodzinna firma z Kali- 

rnii, po drugiej -  największe mo- 
rstwo światowej produkcji. Twór- 
oprogramowania komputerowe- 

|  Cybersitter wytoczył przed sądem 
Los Angeles proces Chinom, za- 

bucając im przywłaszczenie tajem- 
fńc handlowych, nieuczciwą konku
rencję i naruszenie praw  autorskich.
V konkretnie -  nielegalne skopiowa
ne trzech tysięcy linijek program u 
io blokowania niepożądanych tre- 
ci w komputerze i użycie ich w  promowanym 
rzez chiński rząd filtrze Zielona Tama.

Plany związane z tym filtrem Pekin miał 
gromne. W  czerwcu ubiegłego roku nakazał

założenie go na wszystkie sprzedawane na ryn
ku chińskim pecety. Oficjalnie chodziło o blo
kowanie treści pornograficznych, nieoficjalnie 
-  także tych niepożądanych politycznie, a na
wet o umożliwienie zdalnej kontroli prywat
nych komputerów. Pod nawałem krytyki rząd 

zasugerował obywatelom dobrowol
ne instalowanie programu, a w sierp
niu ograniczył nakaz do kompute
rów w szkołach i kafejkach inter
netowych. Jednak Cybersitter sza
cuje, że i tak zainstalowano pro
gram w 56,5 miliona kopii, z których 
za każdą kalifornijskiej firmie nale
ży się 40 dolarów. Stąd żądana kwo
ta odszkodowania: 2,2 miliarda do
larów. Prawnicy wątpią, czy przed są

dem stanie rząd ChRL, ale Cybersitter pozwał 
też dwie konkretne chińskie firmy informatycz
ne i siedmiu producentów komputerowych, któ
rzy montowali Zieloną Tamę. -jo a

IERŚ NIE RAZI TAK 
AK NOGA

I POMNIK STAWIANY W  DAKARZE, STOLI-

I cy Senegalu, ma być największą (roz- 
I miarami) atrakcją turystyczną Afry- 
I ki. Ubogi Senegal wyda na budowę 
|27 milionów dolarów. Statuę stawia- 

! robotnicy z Korei Północnej, a pre- 
ydent zapowiada, że zgarnie 35 pro- 

dochodu ze sprzedaży biletów, 
tym pisaliśmy już w „Przekroju” 

I8/ 2009. Teraz jest kolejny problem:

muzułmańscy przywódcy religijni 
oburzają się na obnażone ciało ko
biety. Co ciekawe, rażą ich nagie nogi, 
a nie odkryte piersi. Profesor Ewa Ma- 
hut-Mendecka, arabistka z UW, szuka 
wyjaśnienia tego w tradycji afiykań- 
skiej. -  Ogólnie w islamie obowiązuje 
nakaz przykrycia całego ciała dla ko
biet i od pasa w dół dla mężczyzn. Ale 
jego stosowanie może się różnić za
leżnie od regionu i lokalnej tradycji 
-  zastanawia się profesor. Przykrycie 
nóg brązem zwiększy koszty powsta
nia dzieła i opóźni jego odsłonięcie 
planowane na kwiecień. -  mac

Potwierdzamy
intuicję

Dlaczego wnioski 
z kontroli Najwyższej 

Izby Kontroli są tak łatwe 
do przewidzenia?

miliardów lat

ROZMOWA

„Poczta Polska coraz gorzej traktuje 
swoich klientów”, „Pogarsza się sytuacja 
finansowa Telewizji Polskiej SA". Oto 
przykłady wniosków 
z ostatnich dochodzeń 
Najwyższej Izby Kon
troli. I właśnie odkryli
ście, że spółki Skarbu 
Państwa są upolitycz
nione, czemu poświęci
liście 75 stron raportu. Paweł Biedziak, 
Nie szkoda pieniędzy 
na udowadnianie takich Najwyższej Izby 
oczywistości?
-  To nie są wnioski z kontroli, ale pierwsze 
zdania z informacji prasowych. Do dobrego 
zarządzania państwem nie wystarczy prze
świadczenie, że jakaś dziedzina źle funkcjo
nuje. Trzeba dowodów. I kontrolerzy je do
starczają. Wskazujemy konkretne niepra
widłowości, które kontrolowany musi usu
nąć. Sprawdzamy przede wszystkim, czy 
instytucje finansowane z budżetu państwa 
wydatkują pieniądze publiczne w zgodzie 
z prawem. Owocem wielu kontroli są też za
wiadomienia do prokuratury, na przykład 
ostatnio w sprawie TVP.
Ile kosztuje badanie? Może wykrycie nie
prawidłowości kosztuje więcej niż sama 
nieprawidłowość?
-  To koszty etatowe, około 150 milionów 
złotych rocznie. Każdego roku kontrolerzy 
NIK ujawniają nieprawidłowości w  wyda
waniu publicznych pieniędzy rzędu 16 mi
liardów złotych. Składają też ponad pół ty
siąca zawiadomień o przestępstwie lub na
ruszeniu dyscypliny budżetowej, wnioskują 
o zmianę kilkudziesięciu aktów prawnych.

not. szczep

C o  m ó w i ą  l i c z b y

filg  g  (a dokładnie: 8 0  999 3 5 2  0 0 5 ) 

„Przekrój” musiałby drukować 
liczbę pi w jej najpełniejszym obecnie 
rozwinięciu, gdybyśmy zapełniali nią co 
tydzień całe kolejne numery. Skąd taki pomysł? 
Wartość liczby pi pewien francuski zapaleniec 
obliczy! właśnie z dokładnością do 2 ,7  biliona 
miejsc po przecinku. -  joa I
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CO SIĘ  DZIEJE Z PIENIĘDZMI, 
KTÓRE MIESIĄC W  MIESIĄC  

PŁACISZ NA SŁUŻBĘ  
ZDROW IA? CZY WYDAWANE 

SA Z SENSEM, 
CZY BEZTROSKO 

TRWONIONE? CHCESZ 
WIEDZIEĆ? PRZECZYTAJ!

W  GĄSZCZU PRETEN SJI I ŻĄDAŃ OPLATAJĄ-

cych Narodowy Fundusz Z drow a trud 
no się połapać. Lekarze i pielęgniarki na
rzekają na  niskie pensje. Szpitale na brak 
pieniędzy na zabiegi. Ministerstwo Zdro
wia na niegospodarność szpitali, pacjen
ci na to, że gwarancje leczenia mają tyl
ko na papierze. A przecież rocznie na służ
bę zdrowia wydajemy 55 miliardów 
złotych.

To jedna szósta wszystkich wydatków 
państwa!

Gdy zaczęliśmy rozsupływać węzełki 
finansowej plątaniny wokół NFZ, wyło
nił się obraz jak  z katastroficznego filmu. 
Jeszcze nie „2012”, bo zanim do tego roku 
dotrwamy, trzeba przeżyć rok właśnie roz
poczęty. A w 2010 nie będzie ani złotów
ki więcej na służbę zdrowia niż w  roku po
przednim. Nie tylko za sprawą kryzysu, 
lecz głównie z powodu zmniejszających się 
wpływów pochodzących ze składki zdro
wotnej. To oznacza dodatkowe kłopoty. Ale 
czy z gospodarowaniem publicznym gro

szem w służbie zdrowia nie jest jak z goto
waniem w dziurawym garnku? Czyli m ó
wiąc wprost: ile i którędy z niego wycieka?

^ziuia pierwsza: szpitale
Końcówka ubiegłego roku to  nieustan
ny lament o pieniądze na  zabiegi (patrz 
dalej -  dziura trzecia: nadwykonania) 
■ na podwyżki dla personelu medyczne
go- Na pierwszoplanowego aktora wy
rósł w 2009 roku Radomski Szpital Spe
cjalistyczny imienia doktora Tytusa Cha

łubińskiego. Było o nim  głośno, bo przez 
parę tygodni strajkowały tam  pielęgniar
ki wspomagane przez przyjeżdżające z ca
łego kraju koleżanki po fachu. Nad szpi
talem zawisła groźba zamknięcia oddziału 
chirurgii. Konflikt urósł do takich rozmia
rów, że w sprawę zaangażował się sam pre
mier Donald Ińsk . Ale nie pogładził pie
lęgniarek po główkach, lecz skrytykował 
strukturę zatrudnienia w radomskiej pla
cówce. Co miał na myśli? Ano to, że szpi
tal mający 600 łóżek zatrudnia 1500 osób

Nakręcanie spirali długów 
to grzech główny publicznych 
szpitali. Nie pomogły miliony 

pompowane w oddłużanie 
przez kolejne rządy
(w tym 600 pielęgniarek), obsługując za
ledwie 200-300  pacjentów. -  Kilka lat 
zmarnowano w  tym szpitalu, jeśli chodzi
0 restrukturyzację i oszczędności -  pod
sumował szef rządu. Bo rzeczywiście, jak 
może utrzymać rentowność firma, w  której 
na jednego obsługiwanego przypada pię
ciu obsługujących?

Z radomskim szpitalem próbowaliśmy 
skontaktować się dwa miesiące po ugasze
niu medialnego pożaru (bo szpitale, które 
mają kłopoty finansowe, najchętniej wyle
wają swe żale w mediach). Chcieliśmy za
pytać o pomysły na redukcję zadłużenia
1 zwiększenie wydajności wykorzystania 
łóżek. Informacji jednak nam odmówiono, 
bo „nikt nie wie, jak moglibyśmy takie in
formacje wykorzystać i jakie są nasze in
tencje” -  usłyszeliśmy od dyrekcji szpita
la. A szkoda, bo szpital jest publiczny, czyli 
utrzymuje się z kontraktu z NFZ opłacane
go ze składek podatników.

Według nieoficjalnych danych długi 
radomskiej placówki przekroczyły 20 mi
lionów złotych. Ministerstwo Zdrowia 
nie ujawnia wyników finansowych po
szczególnych szpitali. Oświadcza jedy
nie, że łącznie zadłużenie 619 szpitali pu
blicznych na koniec 2009 roku wyniosło 
9,38 miliarda złotych. Z czego zobowią
zania wymagalne, czyli te, których ter
min płatności już minął, wynoszą ponad 
2,5 miliarda złotych.

Nakręcanie spirali długów to grzech 
główny publicznych szpitali. Nie pomogły 
miliony pompowane w  oddłużenie przez 
kolejne rządy. Ekipa PO chciała na ten 
cel przeznaczyć 2,6 miliarda złotych, pod 
warunkiem że oddłużaniu towarzyszyło
by przekształcanie szpitali w spółki prawa 
handlowego. Wprowadzenie takiej zmia
ny ustawowo gwarantowałoby, że szpital 
po wyzerowaniu konta stałby się podmio
tem  gospodarczym, za którego kondycję 
finansową własnym majątkiem odpowia
dałby dyrektor. Przykład kilkudziesięciu 
placówek, które dobrowolnie zdecydowa
ły się na takie przekształcenie, potwierdza, 
że jest to rozwiązanie możliwe.

Jednak opozycyjne PiS z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim na czele zablokowało 
reformę pod hasłem obrony szpitali przed 
prywatyzacją. Tym samym publiczne mo
lochy mogą nadal bez ponoszenia konse
kwencji zaciągać długi, za które płacimy 
my wszyscy.

Co więcej, publiczne szpitale -  w odróż
nieniu od tych przekształconych w spółki 
-  nie wykorzystują posiadanych mocy —>
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KRAJ
P o d z ia ł p ie n ięd zy  w sz p ita la ch

60%
25%

•  koszty
wynagrodzeń
wraz
z ubezpieczeniami 
społecznymi 
oraz koszty 
kontraktów 
lekarskich 
i pielęgniarskich

•  koszty zużycia materiałów i energii 
(w tym leki, żywność, koszty sprzętu 
jednorazowego, odczynników chemicznych 
i materiałów diagnostycznych)
•  pozostałe koszty, w tym leczenie

DANE MINISTERSTWA ZDROWIA ZA  3 KWARTAŁY 2009 R.

—> przerobowych. W  opisywanym radom
skim szpitalu wykorzystanie łóżek kształ
tuje się na poziomie 50 procent. Średnia 
krajowa dla publicznych szpitali wyno
si 60 procent. Tymczasem przekształcony 
w spółkę pięć lat tem u powiatowy szpital 
w  Zamościu (nie prywatny, ale w  stu pro
centach własność sam orządu) wykorzy
stuje łóżka na poziomie 88 procent. Tak 
jak  inne szpitale niepubliczne po podpi
saniu kontraktu z NFZ świadczy odpłatne 
usługi. Nie tylko nie ma długów, ale nawet 
odprowadza do państwowej kasy podatek 
od wypracowanego zysku. Dotychczas po
nad 1,2 miliona złotych.

Dla porównania publiczny szpital w Ża
rach (Lubuskie) balansujący na grani
cy płynności finansowej już we wrześniu 
2009 roku podnosił larum : „Nowoczesny 
laser będzie stał bezczynnie do końca roku 
i pokrywał się kurzem, bo skończyły się li
mity z NFZ”.

Dziura druga: lekarze
Na podstawie analizy struktury wydat
ków NFZ łatwo stwierdzić, że ci, którzy 
najbardziej płaczą, czyli szpitale, zyska
li w  ostatnich latach najwięcej. Na prze
strzeni trzech lat trafiło tam  o 30 pro
cent więcej pieniędzy: z 18,5 miliarda zło
tych w 2007 roku do 25,5 m iliarda w  ro
ku 2009.

-  Jeśli taki zastrzyk finansowy nie prze
łożył się ani na skrócenie kolejek, ani na za
dowolenie pacjenta z leczenia -  mówi mi
nister zdrowia Ewa Kopacz -  to odpowiedź 
na pytanie, gdzie trafiły te pieniądze, może 
być tylko jedna: do białego personelu.

Jej opinię potwierdzają dane Narodowe
go Funduszu Zdrowia (patrz tabela: pod
wyżki pensji lekarzy). Tylko z tytułu „reli- 
gówki” -  wynegocjowanych w 2006 roku 
ustawowo podwyżek -  NFZ przekazał pla
cówkom służby zdrowia 4,8 m iliarda zło
tych w samym 2008 roku. W  tym 707 mi
lionów złotych poszło na podwyżki dla per
sonelu medycznego przychodni, 435 mi-
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lionów złotych dla personelu placówek 
ambulatoryjnych i 2 miliardy 843 miliony 
na podwyżki dla pracowników szpitali.

M inisterstwo Zdrowia szacuje, że 
w  przypadku szpitali publicznych wyna
grodzenia dla pracowników etatowych 
i dodatkowe kontrakty lekarzy to 60 pro
cent ogółu kosztów. Gdy dodać do tego 
koszty utrzym ania szpitala (energia, leki 
-  25 procent), przestaje dziwić, że na sa
mo leczenie brakuje pieniędzy. Przezna
cza się na nie jedynie 15 procent (sic!) bud
żetu szpitala publicznego w  Polsce (patrz 
wykres: podział pieniędzy w  szpitalach). 
W  przypadku opisywanego przez nas ra
domskiego szpitala wynagrodzenia pochła
niały w ubiegłym roku 80 procent kontrak
tu. W szpitalu w Żarach, gdzie we wrześniu 
przestał działać laser -  75 procent.

Eksperci branżowego czasopisma „Puls 
Medycyny” wyliczyli, że pensje lekarzy 
z II stopniem specjalizacji wzrosły w ciągu 
ostatnich trzech lat o 100 procent, a leka
rzy z I stopniem -  o 120 procent. I żeby by
ła jasność: nie jesteśm y przeciw urealnie
niu płacy lekarzy, bo dotychczasowe, gło
dowe pensje uwłaczały ich pracy. Nie m ó
wiąc o tym, że często były korpucjogenną 
fikcją.

Urealnienie nie powinno jednak ozna
czać rozpasania, bo choć lekarzy z pensją 
w  wysokości dw óch-trzech tysięcy zło
tych wciąż nie brakuje, to jednocześnie co
raz częstsze są doniesienia o ponadstan- 
dardowych wynagrodzeniach. Jak choć
by 21 tysięcy złotych miesięcznie dla ordy
natora szpitala wojewódzkiego w  Lubu- 
skiem, podczas gdy dane resortu zdrowia 
mówią o średniej pensji ordynatorskiej 
w  2009 roku na poziomie 10 284 złotych 
brutto tfiiesięcznie. Nie mówiąc już o re
kordziście z zielonogórskiej lecznicy, któ
ry za siedem miesięcy pracy zainkasował 
288 tysięcy złotych, czyli ponad 40 tysię
cy miesięcznie.

Co więcej, do kominowych płac do
chodzi kominowe zatrudnienie. Tym ra
zem rekord padł w  łódzkim oddziale NFZ, 
który podczas ubiegłorocznej kontroli wy
krył lekarza zatrudnionego w  25 placów
kach zdrowia jednocześnie. Ośrodki opie-

n  * * £ > ■ -

Więcej pieniędzy żądają i lekarze, i pacjenci. Ale przy 
obecnym sposobie finansowania służby zdrowia 
każde pieniądze trafią w studnię bez dna

ki medycznej podpisujące kontrakty z NFZ I 
są bowiem zobowiązane przedstawiać fun
duszowi harmonogramy pracy zatrudnio
nych lekarzy. NFZ dokonał kontroli tycii I 
harmonogramów i wyniki okazały się prze
rażające. Zaledwie 17 procent lekarzy pra
cuje wyłącznie na jeden etat. Standardem i  

jest, że lekarze pracują w dwóch-trzech I 
miejscach, ale nie brakuje i takich, którzy j 
są zatrudnieni w  ośmiu placówkach rów 
nocześnie. Zwłaszcza wśród lekarzy mają
cych za sobą staż pracy nie dłuższy niż sie
dem lat. Oczywiście jest to praca na papie
rze, bo godziny przyjmowania pacjentów I 
w  różnych miejscach zwykle się pokrywają, j 
I gdyby taki lekarz chciał wypełniać swo
je obowiązki zgodnie z harmonogramem, S 
musiałby pracować 240 godzin tygodnio
wo, czyli po 34 godziny na dobę, wliczając j 
w to soboty i niedziele.

Aż ciśnie się na usta pytanie: czy ta 
cy lekarze nie boją się ujawniania niepra 
widłowości, czyli mówiąc wprost, oszu
kiwania podatników? Odpowiedź brzmi 
„nie”, bo ewentualne grzywny NFZ nakła
da na pracodawcę. Lekarz zaś rozgrzesza 
się pokutującym w opinii publicznej prze-' 
konaniem o niskich zarobkach w  służbie 1 
zdrowia. Tymczasem „Diagnoza społecz-

Podw yżki p en sji lekarzy
Wzrost nakładów na służbę zdrowia po wejściu w życie ustawy z 22.07.2006 r. o przekazaniu środków 

finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

W Y S Z C Z E G Ó L N IE N IE

a 2009 -  warunki i jakość życia Polaków” 
frzygotowywana przez doktora habilito- 

Icanego Janusza Czapińskiego właśnie le- 
I arzy umieszcza na szczycie placowej dra- 
I iny. Z dochodami wynoszącymi średnio 
|  722 złote na rękę wyprzedzili dotychcza- 

owych liderów prawników (3675 złotych 
letto). Diagnoza opiera się na danych z pu- 
licznych i niepublicznych placówek zdra
da, ale w ostatnich latach skokowo wzro- 
ły głównie dochody lekarskie pochodzące 
kontraktów z NFZ.

Jednocześnie raport pokazuje, że stru- 
aień pieniędzy płynący z NFZ do środo- 
iska medycznego trafił głównie do le- 
arzy. Pielęgniarki z dochodem w wyso- 
ości 1975 złotych znalazły się dopiero 
a 24. miejscu.

Chcąc więc łatać dziury, którymi w służ- 
ńe zdrowia wyciekają fundusze, należy 

po pierwsze -  dokonać restrukturyza- 
:ji szpitali i urealnienia w  nich zatrudnie
nia, a po drugie -  zweryfikować płace per
sonelu medycznego. I nie chodzi o równa
nie w dół, lecz o eliminację anomalii płaco
nych, które demoralizują środowisko. Bez 
uszczelnienia tej szpitalno-lekarskiej dziu

nie ma co marzyć o uzdrowieniu finan- 
ów NFZ.

ura trzecia: nadwykonania
I uga połowa ubiegłego roku to zalew in- 

macji ze szpitali w  całym kraju o za- 
zestaniu wykonywania zabiegów z uwa- 
na wyczerpanie kontraktów NFZ. Oto 

lka przykładów zaczerpniętych z lokal- 
lych mediów:

Lublin, listopad 2009: „Pomoc tylko 
lla pacjentów w stanach zagrożenia życia. 
M KZ zapowiada, że nie zapłaci za tak zwa
ne nadwykonania”.

Poznań, listopad 2009: „Kolejne po-

RO K 2006 RO K  2007 RO K  2008

koszty świadczeń zdrowotnych 
(ogółem)

w tym wyłącznie na podwyżki 
dla personelu medycznego (ogółem)

a. podstawowej opieki zdrowotnej 
(przychodni rejonowych)

989 215 000  z! I 4 567 575 000 zł 4 840 342 000 zł

613 358 0 00 zł 2 550 806 0 00 zł 2 843 546 000 zł
DANE nf:  ]

Kto utrzym uje NFZ
Tort przychodów z tytułu
składki zdrowotnej
w miesiącach I -X  2009 roku

ZUS - 40,8 mld zł, w tym:

•  37 mld zł pochodzi od osób 
płacących 9-procentową składkę zdrowotną

•  3,8 mld zł pochodzi od osób prowadzących działalność 
pozarolniczą, mających prawo do płacenia najniższej 
stawki składki zdrowotnej

KRUS-3,3 mld zł

RAZEM - 44,1 mld zł 0ANE NFZ, 2US

znańskie szpitale wyczerpały limity w ra
nach kontraktów z NFZ i przestały przyj- 
lować pacjentów”.

Chrzanów i Wadowice, listopad 2009: 
.Szpitale nie przyjmują już pacjentów”.

Włocławek, październik 2009: „Tyl
ko pacjenci w  stanach nagłych mają szan
sę na leczenie. Pieniądze na ten rok już się 
skończyły”.

Świdnica, październik 2009: „W związ
ku z ograniczeniami wprowadzonymi 
przez NFZ chorzy będą leczeni jedynie 
na oddziałach ratunkowym i ginekologicz
no-położniczym”.

Czy szpitale mają tak kiepskich mene
dżerów, że nie potrafią zaplanować rze
czywistego budżetu? Przecież NFZ istnie
l i już siedem lat i na podstawie doświad
czeń oraz statystyk z poprzednich lat moż
na sensownie przewidzieć wydatki. A może 
"dna leży po stronie NFZ, który świadomie 
przycina szpitalom finansową kołderkę?

Odpowiedź nie jest prosta. Służba zdro
wia mogłaby wchłonąć każde pieniądze.

Bo ludzie uwielbiają się leczyć, a lekarze
-  wypisywać skierowania na niezliczone 
badania. Nie zawsze, niestety, z sensem, 
czego sama doświadczyłam w ubiegłym ro
ku, gdy trafiłam z synem, który spadł z ro
weru, do jednego z warszawskich szpita
li. Na bolące kolano zlecono RTG, USG 
i jeszcze dwa inne badania. Już po wyko
naniu pierwszego było wiadomo, że z kola
nem wszystko w porządku, ale przeprowa
dzono wszystkie, bo -  jak  przyznał lekarz
-  szpital właśnie dostał zastrzyk finanso
wy z NFZ i jeśli go nie wykorzysta, to -  ar
gumentował -  następnym razem fundusz 
obetnie pieniądze.

W publicznej służbie zdrowia jak u roz
rzutnej gospodyni -  wypłata rozchodzi 
się na długo przed pierwszym i trzeba żyć 
na krechę. Takie życie zwie się właśnie 
nadwykonaniami, czyli leczeniem wykra
czającym poza limit finansowy wyznaczo
ny kontraktem.

Rzecznik NFZ Edyta Grabowska-Woź- 
niak tłumaczy, skąd wziął się problem nad
wykonań w 2009 roku, lecz by to zrozu
mieć, najpierw trzeba wiedzieć, że każdy 
zabieg wyceniony jest punktowo, na przy
kład poród kosztuje 31 punktów, a każdy 
punkt ma dziś stałą wartość 51 złotych. 
Tym samym poród kosztuje 1581 złotych 
i tyle NFZ płaci szpitalowi.

-  Nadwykonania to problem głównie 
2009 roku. Rok wcześniej szpitale walczyły 
wyłącznie o wyższą wartość punktu, a nie 
o zwiększenie limitów wykonywania za
biegów na kolejny rok. Innymi słowy: wal
czyły o to, by pracować drożej, a nie więcej. 
Gdy w 2009 roku zorientowały się, że dal
szej podwyżki kwot wypłacanych za je 
den punkt nie będzie, zaczęły grać nadwy
konaniami -  wyjaśnia Edyta Grabowska- 
-Woźniak.

Dowód? Lawinowy wzrost procedur ra
tujących życie w drugim półroczu 2009 ro
ku, bo NFZ może przycinać limity zabie
gów planowanych, ale za leczenie pacjen
ta trafiającego na ostry dyżur musi zapła
cić. I tak Szpital Wojewódzki w Jeleniej

FOT. ROBERT KOWALEWSKI/AGENCJA GAZETA

Górze w ciągu jednego miesiąca (z wrze
śnia na październik 2009 roku) dokonał 
skoku rozliczania nadwykonań ratujących 
życie z 8 do 32 procent. Szpital powiatowy 
w Wołowie -  z 35 do 71 procent. Szpital po
wiatowy w Oleśnicy -  z 9 do 48 procent!

Natomiast spory o nadwykonania wy
konywane w trybie zwykłym przeniosły się 
do sądu. Tylko we wrześniu ubiegłego ro
ku aż 112 szpitali złożyło pozwy sądowe 
przeciw NFZ na łączną kwotę 172 milio
nów złotych. I tu kolejny absurd: sądy sta
ją  po stronie szpitali, podczas gdy Najwyż
sza Izba Kontroli w raporcie z listopada 
2009 roku stwierdza, że NFZ płaci za nad
wykonania bezprawnie, bo „nie ma prze
pisów pozwalających na płacenie za usługi 
medyczne wykonane ponad limity”.

Co w takiej sytuacji robi NFZ? Tnie 
wszędzie, gdzie tylko się da. Nierzadko 
na wyrost, bo jako instytucja płatnicza jest 
pozbawiony możliwości kontroli tego, —>

Na co id ą  p ie n ią d z e  z  NFZ
Podział według planu finansowego NFZ na rok 2009

.  55 066155 000 zł
- koszty świadczeń zdrowotnych ogółem, w tym:

•  podstawowa opieka zdrowotna 
(przychodnie rejonowe) 7176 358 000 zl

•  ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
(przychodnie specjalistyczne)
4 375 642 000 zl

•  leczenie szpitalne 25 623 642 000 zl

•  refundacja leków 7 778 586 0 00 zl

•  opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień 1990 773 000 zł

•  rehabilitacja 
lecznicza
1766 483 000 zl

• leczenie 
stomatologiczne
1958 245 000 zł

•  koszty realizacji 
zadań zespołów 
ratownictwa 
medycznego
1730 500 000 zł

•  uzdrowiska, 
transport sanitarny, 
sprzęt ortopedyczny 
i inne
3 318 892 000 zł

_  -  T

1 I f t f e
DANE NFZ
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—> w  jaki sposób wydawane są pienią
dze. Ile funduszy z kontraktów idzie na le
czenie, a ile na płace? Czy limity są wyko
rzystywane rzetelnie? Czy nie ma nadużyć 
z nadwykonaniami? Z założenia jes t więc 
nieufny i w  efekcie mamy takie kwiatki 
jak  obcięcie Szpitalowi Wojewódzkiemu 
w Bielsku-Białej kontraktu na 2010 rok
0 10 procent, choć to jedyna placówka 
na Podbeskidziu, do której trafiają narcia
rze po urazach na stoku, a której na ich ob
sługę nie wystarczał nawet dotychczasowy 
budżet. A co dopiero po cięciach?

Przepaść między żądaniami placówek 
zdrowia a możliwościami NFZ jest więc 
strukturalna. Bez dokonania zm ian w  sys
temie zarządzania finansami przeznacza
nymi na ochronę zdrowia śpiewka o braku 
pieniędzy będzie powracać pod koniec każ
dego roku jak refren. -  Oczywiście, że byli
byśmy w  stanie wykonywać dwa razy wię
cej zabiegów, niż pozwala nam  na to kon
trakt z NFZ -  mówi Kamila Wiecińska, 
rzecznik dwóch bydgoskich szpitali uni
wersyteckich, których zadłużenie przekra
cza sto milionów złotych, a kolejki na za
biegli liczone są w miesiącach. -  Wiadomo 
jednak, że pieniędzy więcej nie będzie, więc 
rozpoczęliśmy racjonalizację kosztów po
przez połączenie procedur medycznych 
w  obu szpitalach czy stworzenie wspólnej 
kliniki zabiegów jednodniowych.

Inaczej mówiąc, bez takiej kompromi
sowej postawy obu stron -  szpitali i NFZ 
-  zasypywanie dziury nadwykonań nie jest 
możliwe.

Dziura czwarta: kolejki
Oczywistą konsekwencją nadwykonań są 
wydłużające się kolejki do specjalistów
1 na zabiegi planowane. Bo skoro placów
ce pieniądze kończą się na długo przed 
końcem roku, to zaplanowane na czwar
ty kwartał wizyty i zabiegi są przesuwa
ne na następny rok. Tym samym nowy li
mit jest już na starcie obłożony zaległymi 
świadczeniami. Z doniesień o długości ko
lejek w służbie zdrowia można ułożyć swo
istą księgę rekordów.

Na pilną operację zastawki serca 
w Szpitalu Uniwersyteckim im ienia dok
tora Antoniego Jurasza w  Bydgoszczy cze
ka się 190 dni. W Klinice Traumatologii, 
Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersyte- 

j  tu Medycznego w  Poznaniu oczekiwanie 
na przeszczep kości wynosi dwa lata. Ty
le sam o trzeba czekać na leczenie w iruso
wego zapalenia wątroby typu C w Porad
ni WZW Zawady w  Poznaniu. W  szpitalu 
MSWiA w Łodzi najbliższy term in usunię
cia zaćmy to rok 2011. W Opolu szpital wo
jewódzki zapisuje pacjentów na endopro- 
tezoplastykę stawu biodrowego lub ko- 

j  łanowego na rok 2013 roku. Nie mówiąc 
] już o opisanym pod koniec ubiegłego ro

ku przez „Gazetę Wyborczą” przypadku
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Utrzymywanie fikcji bezpłatnej 
opieki zdrowotnej jest 

utrzymywaniem obywatela 
w lęku, że na izbie przyjęć 

odeślą go z kwitkiem

55-letniego pacjenta z Pogwizdowa, któ
rem u na wszczepienie endoprotezy stawu 
kolanowego w  Szpitalu Specjalistycznym 
imienia Świętej Rodziny w Rudnej kazano 
poczekać... siedem lat i siedem miesięcy.

NFZ tłumaczy się enigmatycznie, że 
„w kwestii zarządzania kolejkami ze środ
ków UE były realizowane różne projekty”.
Wygląda na to , że pieniądze te wyrzucono 
do kosza, bo w  sprawie kolejek zamiast le
piej jest coraz gorzej. I to oburza najbar
dziej, bo skoro płacimy tak wysokie składki 
zdrowotne (patrz dziura szósta: składki), 
to mamy prawo oczekiwać, że w razie po
trzeby będziemy leczeni, a  nie odsyłani 
na ogon liczonej w miesiącach, a nawet la
tach kolejki.

Jeśli chorem u na serce człowiekowi ka
że się czekać pół roku na operację zastaw
ki, a choremu na zapalenie wątroby typu C 
prowadzące do jej marskości albo raka dwa 
lata, to prędzej może on umrzeć, niż docze
kać leczenia. W  takiej sytuacji mimo płace
nia na publiczną służbę zdrowia zaczyna się 
zapożyczać i leczyć prywatnie. W  2008 ro
ku na prywatne leczenie przeznaczyliśmy 
28 miliardów złotych (czyli ponad 700 zło
tych na statystycznego Polaka), przy czym 
na stomatologów i ginekologów wydaje
my dziś prywatnie dwa razy więcej, niż pła
ci NFZ. Może więc warto spojrzeć prawdzie 
w oczy. Jeśli polska służba zdrowia jest fi
nansowo niewydolna, to może uczciwiej 
byłoby, gdyby NFZ, a wraz z nim  Minister
stwo Zdrowia (czyli de facto rząd) przy
znali, że bez dodatkowych ubezpieczeń 
nie ma szans na skrócenie kolejek. Utrzy
mywanie fikcji bezpłatnej, gwarantowanej 
przez konstytucję opieki zdrowotnej jest

W Z R O S T  W Y D A T K Ó W  
N A  R EFU N D A C JĘ  LEK Ó W

rok 1999 3 523 310 550 zł

rok 2 0 0 0  4  506 572 660  zł

rok 2001 5 182 876 960 zl

dane NFZ

w rzeczywistości utrzymywaniem obywa 
tela w  lęku, że na izbie przyjęć odeślą go 
z kwitkiem. Tym samym kolejki to bardzi 
kosztowna dziura polskiej służby zdrowia, 
którą państwo każe łatać podatnikom z ich 
własnej kieszeni.

Dziura piąta: leki
8 miliardów złotych -  tyle w 2009 roki 
NFZ wydał z naszych składek na refunda 
cję leków. Olbrzymia jest nie tylko wyso
kość kwoty, ale także skala nieprawidłowo
ści, które dotyczą segmentu leków. Na rzą
dowej konferencji podsumowującej dwa 
lata rządu PO szef Śląskiego Centrum Cho
rób Serca profesor M arian Zembala prze
strzegał przed niekontrolowaną refunda
cją leków. Przywoływał przykład izoflura- 
nu, leku stosowanego w  anestezji, którego 
jedna ampułka kosztuje w  Polsce 700 zło
tych, a w  sąsiednich Niemczech -  kilkana
ście euro. Podobnie jego zdaniem wyglą
da sytuacja z paskami cukrzycowymi, kil
kakrotnie droższymi w Polsce niż na Sło
wacji. -  Z powodu tak zawyżonych cen 
w  minionym roku tylko w moim regionie, 
na Śląsku, NFZ wydal na leczenie cukrzy
cy o 160 milionów złotych więcej -  ostrze
ga profesor.

W resorcie zdrowia huczy od plotek 
na tem at iwabradyny. Sprawa stała się gło
śna, gdy ogłoszono, że negocjacje dotyczą
ce wpisania leku na listę refundacyjną od
bywały się na terenie krakowskiej kurii. 
W  związku z tym prokuratura chce prze
słuchać samego kardynała Stanisława Dzi- 
wisza. Nie to jednak nadaje smaczku całej 
sprawie, lecz to, że iwabradyna jako lek re
fundowany kosztowała 220 złotych. Na
tom iast gdy została wykreślona z listy re- 
fundacyjnej, jej cena spadła do 70 złotych. 
To zaś oznacza, że za każde opakowanie le
ku NFZ przepłacał 150 złotych!

Polityka lekowa i ustalanie list refun- 
dacyjnych to kompetencje Ministerstwa 
Zdrowia. -  Nowelizacja list refundacyj- 
nych zgodnie z prawem powinna odbywać 
się co najmniej cztery razy w  roku. Na tę, 
która miała ukazać się w lipcu 2009, cze
kaliśmy aż do grudnia. Dla porównania 
w Danii takie zmiany ogłaszane są co dwa 
tygodnie -  mówi Andrzej Tarasiewicz, pre
zes Związku Pracodawców Hurtowni Far
maceutycznych.

-  Obowiązek publikacji czterech list 
w  ciągu roku odziedziczyliśmy po poprzed
nikach, którzy też mieli problem z dotrzy
maniem terminów. Uaktualnienie listy re- 
fundacyjnej wymaga żmudnych procedur 
prawnych. W 2010 roku, po nowelizacji 
ustawy refundacyjnej i prawa farmaceu
tycznego, listy będą ogłaszane nie w  dro
dze rozporządzeń jak  dziś, ale obwiesz
czeń, co powinno znacznie skrócić czas 
procesowania -  tłumaczy rzecznik resortu 
zdrowia Piotr Olechno.

Czas publikacji to  jednak tylko poło- 
-a problemu. Drugą jes t zawartość list.

sztof Landa, specjalista od technolo- 
ii medycznych i farmakologii, w  „Pulsie 
ledycyny” (listopad 2009) mówi wprost: 

.Włos mi się jeży na głowie, jak widzę, 
;e decyzje -  wydawałoby się -  oczywiste, 
jwłaszcza w dobie kryzysu, kiedy minister- 
two wciąż mówi o braku środków i ko- 
ieczności szukania oszczędności, są od- 

vlekane z nieznanych przyczyn, których 
nogę się tylko domyślać. Brakuje odpo
wiedniej liczby pracowników, którzy profe- 
jonalnie zajmowaliby się polityką cenową, 
egocjacjami cen z przemysłem, monitoro- 
ali ceny w Polsce i porównywali je  z cena- 

tii leków z zagranicy. Na obecnych listach 
refundacyjnych jest mnóstwo, jak ja to na
zywam, »zgniłych kartofli«”.

-  Oczywiście, że porównujemy ceny 
ieków. Stale współpracujemy z Węgrami, 
Którzy prowadzą bazę cen leków dla kra- 
ów UE. Przepłacanie to już historia -  za

pewnia enigmatycznie pracownik gabine
tu wiceministra zdrowia Marka Twardow
skiego odpowiedzialnego za politykę leko- 

ą, do którego zwróciliśmy się z pytaniem 
wyjaśnienie refundacyjnych niejasności. 

To jednak wciąż żywa historia, bo wy- 
irczy sięgnąć po listopadowy num er 
ptekarza”, który zamieszcza „Stu- 
■ m na tem at wzrostu cen leków z chwi- 

I ich refundacji”. W roku 2009 takich 
ekow jest wymienionych aż 28. Listę 
t era aziteva, której cena po refunda- 
li wzrosła o 102 procent (z 17,79 złotego 
> 35,94 złotego) po fentanyl ze skokiem 
fundacyjnym 19,9 procent (z 217,60 zło- 

1 go do 260,93 złotego). Co ciekawe, nie
które z wymienionych na  tej liście specy- 

f ów można znaleźć w  tabeli 25 leków ge
nerujących najwyższe koszty refundacyjne 
sporządzonej przez NFZ w raporcie „O wy
datkach z tytułu refundacji leków” (kwie- 

eń 2009).
Jeśli więc kogoś dziwi, że na refunda

cję leków wydajemy coraz więcej, bo kwo
ta skoczyła z blisko 6,7 m iliarda złotych 
w 2006 do prawie 8 miliardów w roku 
2009, to powinien wziąć pod lupę listy re
fundacyjne. Według publikacji „Pharma- 
ceutical Pricing and Reimbursement In
formation” przygotowanej przez austriac
ki instytut leków w 2008 roku „dopłaty pa
cjentów do leków w Polsce są najwyższe 
wśród 27 krajów UE”.

Minister Kopacz na podsumowaniu 
woch lat szefowania resortowi zapew- 
jała, że rozwiązanie problemu przynie- 
le Przygotowywana ustawa refundacyj- 
a. Owszem, jej założenia są już gotowe, 
e przede wszystkim dotyczą usztywnie- 

cen leków refundowanych i obniże- 
a marż dla aptek oraz hurtowni farma- 

gicznych. Co swoją drogą też jest po- 
ne, gdyż będzie służyć okiełznaniu

R efundacja  lek ów  w 2008 roku,
jeśli chodzi o rodzaj odpłatności

55,5 % 19% 15% 10,5%
•  leki z opłatą ryczałtową (tj. 4,067 mld zł)
•  leki wydawane z 30-procentową odpłatnością (tj. 1,401 mld zł)
•  leki wydawane z 50-procentową odpłatnością (tj. 1,106 mld zł)

•  leki wydawane bezpłatnie (z listy chorób przewlekłych, dla inwalidów wojennych i inwalidów 
wojskowych oraz honorowych dawców krwi) (tj. 774 min zł)

ologii

rozpasanego rynku farmaceutycznego. 
Leki za grosz, którymi reklamują się apte
ki, to w  rzeczywistości głębsze sięgnięcie 
do kieszeni pacjenta. Bo są to głównie le
ki ryczałtowe, czyli takie, za które pacjent 
płaci stałą kwotę paru złotych, a resztę do
finansowuje NFZ. Jeśli jednak można da
ny lek kupić za grosz (głównie cukrzycowe 
i astmatyczne), to ich sprzedaż rośnie lawi
nowo, a NFZ wydaje na leki objęte opłatą 
ryczałtową ponad połowę pieniędzy prze
znaczonych na refundację (patrz wykres: 
refundacja leków w 2008 roku).

Rozchwiana sytuacja rabatowa dopro
wadziła do tego, że apteki zaczęły wyra
stać w  Polsce jak grzyby po deszczu. Ma
my 14 tysięcy aptek, co oznacza, że na jed
ną przypada 2,3 tysiąca klientów, podczas 
gdy średnia europejska zapewniająca ren
towność to 4 -5  tysięcy osób na jedną ap
tekę. Skoro jednak w Polsce można nieźle 
żyć, sprzedając leki za grosz, nic dziwnego, 
że staliśmy się aptekarskim eldorado.

Konieczność szybkiej reformy refun
dacji potwierdza także raport firmy ubez
pieczeniowej EulerHermens z grudnia 
2009 roku poświęcony rynkowi farma
ceutycznemu. Wynika z niego, że w ciągu 
najbliższych 30 lat podwoi się liczba osób 
w  wieku powyżej 65 lat, a właśnie ta  grupa 
wiekowa zużywa średnio trzy razy więcej 
produktów medycznych niż reszta popula
cji. I są to głównie leki refundowane stoso
wane do końca życia (jak leki kardiologicz
ne czy reumatologiczne).

Ile pieniędzy wycieka z NFZ wraz z nie
kontrolowaną refundacją leków? Tego nie 
wie nikt. Wiadomo za to, że kilka decyzji 
dotyczących fachowej weryfikacji list re
fundacyjnych i likwidacja nieprawidło
wości w  sprzedaży leków mogą tę dziurę 
przynajmniej częściowo załatać.

Dziura szósta: składka zdrowotna
Każdy płacący podatki Polak oddaje co mie
siąc 9 procent swoich dochodów na skład
kę zdrowotną. Przy czym 7,75 odlicza
ne jest od zaliczki na podatek dochodowy, 
a 1,25 procent bezpośrednio od dochodów. 
Przy zarobkach wynoszących 5 tysięcy zło
tych brutto to 388 złotych miesięcznie.

Gorzka praw da jest jednak taka, że 
to haracz płacony wyłącznie przez osoby 
zatrudnione na etatach oraz przez eme
rytów i rencistów. 1,8 miliona osób pro
wadzących działalność gospodarczą (da
ne ZUS) ma prawo korzystać z możliwości 
opłacania najniższej składki zdrowotnej, 
która obecnie wynosi 224,24 złotego.

Kolejne 1,7 miliona to rolnicy ubezpie
czeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Roczny wkład KRUS do kasy 
NFZ zamyka się w granicach czterech mi
liardów złotych, tyle że są to pieniądze po
chodzące nie z rolniczych dochodów, lecz 
z budżetu państwa, czyli z podatków tych, 
którzy i tak słono na służbę zdrowia płacą. 
Dlaczego? Ano dlatego, że rolnicy w Polsce 
nie płacą podatku dochodowego, więc nie 
ma im z czego odliczać.

KRUS z własnych składek płaci jedy
nie za rolniczych emerytów i rencistów oraz 
za rolników prowadzących działalność go
spodarczą (na przykład przetwórstwo rol
ne). To jednak nie więcej niż kilkanaście 
procent sumy, jaką na leczenie rolników wy
dajemy jako podatnicy. Nie mówiąc o tym, 
że ich składka obliczana jest na podsta
wie ceny kwintala żyta, a jako że ta w trze
cim kwartale 2009 roku znacznie spadła, 
to i wpływy ze składki zmalały, co zagroziło 
NFZ dziurą wielkości półtora miliarda zło
tych w 2010 roku.

Obciążeń „9-procentowych” podatni
ków na tym nie koniec. Muszą także zafun
dować opiekę zdrowotną bezrobotnym, któ
rych jest półtora miliona. Czy w takiej sytua
cji można marzyć o poprawie komfortu pu
blicznego leczenia w Polsce? O sprawiedli
wości społecznej nie wspominając?

Stare powiedzenie, że błąd na wejściu 
oznacza błąd na wyjściu, w  przypadku służ
by zdrowia sprawdza się w  stu procentach. 
Zaczyna się od nierówności w pobieraniu 
składek zdrowotnych, a kończy na źle kon
trolowanej refundacji leków, nadwyko- 
naniach i problemach z pensjami lekarzy. 
Prawdziwa reforma zdrowia mająca na ce
lu poprawę kondycji finansowej, a tym sa
mym jakość naszego leczenia, powinna ob
jąć więc wiele działań. Jak w przysłowiu: 
ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. □
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Stadion imienia pietruszki
W  Polsce coraz więcej obiektów sportowych zawdzięcza 
nazwy sponsorom. Na świecie firmy wydają na to miliony

S tadion w  Gdańsku pomieści ponad 
40 tysięcy widzów, a jego bryła obło
żona tysiącami brązowych płytek bę
dzie niczym wielki bursztyn. -  Na roz
pisany przez władze miejskie konkurs 
pełne oferty złożyły Lotos oraz Polska 

Grupa Energetyczna. Propozycja PGE była 
najatrakcyjniejsza finansowo: w sumie 35 m i
lionów złotych przez pięć lat to dobra cena. Po
równywalna, z zachowaniem proporcji, z war
tością podobnych umów zawieranych w Niem
czech -  mówi Michał Kruszyński, rzecznik 
miejskiej spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 
2012 o rozstrzygniętym 10 grudnia konkursie.

Urzędnicy, by przygotować zainteresowa
nym profesjonalny pakiet sponsorski, zbierali 
doświadczenia w Niemczech, odwiedzili mię
dzy innymi Commerzbank-Arenę we Frank
furcie, na której gra Eintracht. -  PGE oprócz 
nazwy otrzyma prawo do umieszczania lo- 
ga na elewacji, prowadzenia działań m ar
ketingowych na stadionie, będzie mia
ła do dyspozycji loże VIP-ów, a pozosta
łe szczegóły zostaną uzgodnione w naj
bliższym czasie -  informuje Kruszyń
ski. Na budowę gdańskiego stadionu mia
sto wyda ponad 520 milionów złotych, a kosz
ty późniejszego utrzymania to 10-12 milionów 
rocznie, w tym 7 milionów od sponsora nazwy.

W Polsce pomysły sprzedawania nazw 
obiektów sportowych rozkwitły właśnie z oka
zji przyznania naszemu krajowi organizacji 
piłkarskich mistrzostw Europy w  2012 roku 
oraz europejskich czempionatów w koszyków
ce czy siatkówce, choć już w  2006 roku pobu
dowaną w Kaliszu halę nazwano Winiary Are
na, a od firmy telefonicznej Dialog swoją na
zwę wziął stadion Zagłębia Lubin. W obu przy
padkach nazwa narzucała się sama.

Władze Kalisza zaproponowały umowę 
W iniarom, bo to największa firma w  okolicy.

1i( Bank BGZ

Stadion w Chicago od ponad 80 lat nazywa się Wrigley Field, 
a na ten pomysł wpadł m agnat gumy do żucia

Allianz Arena w Monachium przynosi firmie 
podwójną korzyść, bo grają tam  dwa kluby

Z kolei klub z Lubina jest własnością koncernu 
miedziowego KGHM, a ten ma sto procent ak
cji Telefonii Dialog. Może więc w tym ostatnim 
przypadku cele promocyjne były przykryw
ką dla zwykłego finansowania klubu? -  Nie
-  mówi Marta Pietranik-Pacuła, rzecznik Te
lefonii Dialog. -  Byliśmy pierwszą polską fir
mą, która kupiła, w  lutym 2009 roku, prawa 
do tytułu stadionu piłkarskiego. Była to pio
nierska, oryginalna i prestiżowa forma rekla
my, stąd decyzja.

Nazwa się opłaca
-  Stadion ma się nazywać jak stadion, a nie jak 
gorzałka -  powiedział Ford Frick, szef ame
rykańskiej ligi baseballowej, gdy w  1953 ro
ku obiekt St. Louis Cardinals zmienił nazwę 
na Budweiser (Busch) Stadium. -  Ale to my da
jemy pieniądze -  odrzekli spadkobiercy Adol- 
phusa Buscha, twórcy potęgi browaru. Tak 
tworzyły się naming rights, czyli technika mar
ketingowa polegająca na wprowadzeniu nazwy 
firmy do nazwy stadionu lub hali sportowej.

M agnat gumy do żucia William Wrigley Jr, 
jednocześnie twórca finansowej potęgi base
ballu w  Ameryce, prawdopodobnie pierwszy 
zastosował naming rights. W 1926 roku sta
dion, na którym grali Chicago Cubs oraz fut- 
boliści Chicago Bears, jeden z najważniej
szych obiektów tej dyscypliny, został nazwa

ny Wrigley Field. Teraz ponad 80 ze 120 klu
bów Big Leagues (NFL -  futbol, NBA -  koszy
kówka, MLB -  baseball oraz NHL -  hokej) gra J  
na stadionach lub w halach, które noszą nazwy 
przedsiębiorstw.

W 1991 roku linie lotnicze America West 
Airlines kupiły prawo do nazwy nowej hali, |  
w której mecze rozgrywali koszykarze Phoenbc 
Suns. Za rok płacono 550 tysięcy dolarów. Dwa 
lata później drużyna zmierzyła się w  finale 
NBA z Chicago Bulls Michaela Jordana. 30-se- 
kundowy spot reklamowy emitowany podczas 
transmisji spotkania kosztował 300 tysięcy 
dolarów.

W  USA ponad 200 wieloletnich kontrak
tów na naming rights wartych jest ponad trzy 
miliardy dolarów. -  Każdy zainwestowany 
w to dolar to 42 dolary wydane na klasyczną 
reklamę -  mówią badacze z amerykańskiej 
agencji Performance Research.

W Europie na monachijskiej Allianz Arenie 
(sponsorem jest towarzystwo ubezpieczenio
we) grają dwa miejscowe kluby -  Bayem oraz 
TSV1860. Oba rozgrywają w sezonie po 17 me
czów ze średnią (odpowiednio) 67 i 35 tysięcy 
widzów. Do tego dochodzą spotkania pucha
rowe oraz towarzyskie, a także koncerty i in
ne imprezy. Sponsor ma więc zagwarantowa
ną wielotysięczną widownię kilkadziesiąt razy 
w roku.

Emirates Stadium londyńskiego Arsenału 
sponsorem są linie lotnicze z Emiratów Arab- 
Idch) podczas każdego z 19 meczów ligowych 
jdwiedza 60 tysięcy kibiców. Za taką promo- 
:ję sponsor w ciągu 13 lat zapłaci sto milionów 
untów. Już teraz trzy angielskie kluby -  Chel- 
lea Londyn, Tottenham H otspur oraz Liver- 
iol FC -  zdecydowały się na budowę nowych 

tadionów obliczonych na blisko 60 tysięcy wi
dzów każdy. I bez wątpienia znajdą sponsorów, 
ctórzy nadadzą im nazwy. Przychody z naming 
ights najważniejszych lig europejskich cztery 
lata temu wynosiły bowiem 13 milionów euro, 

w 2009 roku były to już 72 miliony.

dzie sponsoi, tam arena
N Lodzi mieszcząca 14 tysięcy widzów hala 
)d sierpnia 2009 roku nosi nazwę Atlas Are
na. -  Przeprowadziliśmy przetarg -  wyjaśnia 
Krzysztof Lipiński, zastępca dyrektora wydzia- 
u sportu łódzkiego magistratu. -  Oferta firmy 
\tlas była zadowalająca. Głównym celem by-
0 zagwarantowanie odpowiednich pieniędzy, 
lóre zrekompensują koszty utrzymania.

-  Umowę zawarto na pięć lat, Atlas zapłacił 
niastu pięć milionów złotych -  dodaje Dariusz 
lalązka, prezes miejskiej spółki zarządzającej 
biektem. -  To dobre pieniądze, choć zawsze 
iciałoby się więcej. Jeśli jednak Porsche pła-
1 za nazwę hali w  Stuttgarcie do dwóch mi

tów euro rocznie, to kontrakt zawarty w Ło-
i  mieści się w  granicach rozsądku. Dajemy 
\i  asowi nazwę, dwa wielkie bilboardy w środ- 
u hali oraz dwa napisy przy wejściach, tabli- 
' reklamowe, a także prawo do wykorzystania 

I izwy hali i jej znaków w  firmowych działa-

Po przetargu nowa hala w Łodzi 
nazywa się Atlas Arena

niach marketingowych. Podobno Atlas zamie- 
a umieścić informację o sponsorowaniu hali 

jna opakowaniach swoich produktów budow
lanych -  opowiada Gałązka.

Tegoroczne mistrzostwa świata w kolar
stwie torowym odbyły się w Polsce w  Prusz
kowie na krytym torze BGŻ Arena. -  Strate
gicznie wspieramy kolarstwo -  mówi Mał
gorzata Zdzienicka, dyrektor departamentu 

pPołecznej odpowiedzialności biznesu i spon- 
oringu BGŻ. -  Ta dyscyplina jest dostępna 

Wszystkim, rodzinna, a to  jest związane z wi- 
erunkiem Banku BGŻ SA. Mistrzostwa świa- 

f a transmitowane były na cały świat i obec
ność promocyjna BGZ była dla banku takim

Bank wspiera kolarstwo, bo to sport rodzinny.
dlatego w Pruszkowie jest tor BGŻ Arena

kick off[wybicie rozpoczynające grę w futbolu 
amerykańskim -  przyp. red.] -  dodaje dyrek
tor (kolarstwo sponsoruje też holenderski Ra- 
bobank, z którym BGŻ jest związany kapitało
wo). Mieszczący ponad trzy tysiące widzów tor 
pokryty drewnem z sosny syberyjskiej zbudo
wany został na przekazanej przez miasto ziemi 
z funduszy Ministerstwa Sportu i jest własno
ścią Polskiego Związku Kolarskiego.

Generalnie bez modelu
Naming rights są więc w Polsce coraz po
wszechniejsze. Firmy mogą się promować 
w  nowy sposób, a właściciele stadionów i hal 
otrzymają zastrzyk gotówki. W Polsce powsta
ną wkrótce cztery nowe stadiony budowane 
z myślą o Euro 2012: Narodowy w Warszawie, 
obiekty w Gdańsku, we Wrocławiu oraz w Po
znaniu. Staną też stadiony Legii Warszawa, 
Cracovii, zmodernizowane będą obiekty Wisły 
Kraków oraz Stadion Śląski w Chorzowie.

Stadiony w  Gdańsku, we Wrocławiu i w Po
znaniu będą obiektami miejskimi, obiekt 
w Warszawie to własność Skarbu Państwa. Czy 
ich nazwy czekają na sprzedaż? „Kwestia na
ming rights jest elementem szerszego mode
lu biznesowego związanego ze sposobem za
rządzania, który musi zostać wybrany dla Sta
dionu Narodowego” -  odpowiada mi na pi
śmie Rafał Kapler, prezes Narodowego Cen
trum Sportu. Dodaje, że obiekt ma nieporów
nywalny z żadnym innym polskim stadionem 
potencjał. „Wiedząc, jaka jest wartość praw 
do nazwy, właściciel (Skarb Państwa) może 
podjąć decyzję o wyborze konkretnego mo
delu -  przykłady światowe wskazują, że mo
że to być zarówno sprzedaż nazwy, jak i tytuł 
generalnego partnera” -  wyjaśnia Kapler (tak 
jest w przypadku Wembley, gdzie partnerem 
jest odzieżowa firma Umbro). Najprawdopo
dobniej pozostałe trzy stadiony przygotowy
wane na Euro też będą miały nazwy sponso
rów. Tak mówią nieoficjalnie samorządow
cy z tych miast, ale żadne decyzje zmierzające 
w tym kierunku nie zapadły.

Jest zresztą jeden szkopuł -  podczas me
czów na Euro 2012 nie będzie można ekspo
nować nowych nazw stadionów. Według prze
pisów UEFA na stadionach i wokół nich moż
na pokazywać wyłącznie znaki sponsorów 
mistrzostw. Dlatego za dwa lata nie ujrzymy
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na gdańskim stadionie wielkiego napisu PGE 
Arena, a jego nazwa nie będzie wymieniana J 
w oficjalnych sprawozdaniach europejskiej fe- ) 
deracji piłkarskiej. A przecież warunkiem po
wodzenia akcji sponsorskiej jest obecność na- j 
zwy w mediach oraz w  świadomości kibiców. { 
- W  Łodzi wszyscy mówią Atlas Arena -tw ier- j  
dzi Krzysztof Lipiński. Kibice Arsenału też mó- j 
wią o swoim stadionie Emirates.

Są jednak przykłady mniej udanych dzia
łań. W San Francisco nazwę stadionu Candle- 
stick Park zamieniono na 3Com Park. -  Ludzie 
nadal używali dotychczasowej nazwy lub po
tocznej The Stick. Bo tak jest od trzech dekad. 
Potem podpisano umowę z producentem kabli 
M onster Cable, a mimo to kibice i tak powta
rzali starą nazwę -  tłumaczy Sam Hollis, ame- J 
rykański specjalista marketingu sportowego.

Podobnie kibice angielskiego Leicester Ci
ty odrzucili nazwę Walkers Bowl, mówiąc, 
że idą oglądać mecz na Filbert Way. Inny przy
kład to stadion InvestCo Pole -  można grozić |

<  DIALOG

W Lubinie jest pionierska Dialog Arena, choć 
więcej się na niej kopie, niż mówi

śmiercią mieszkańcowi Denver, on i tak będzie 
powtarzał Mile High (dzielnica miasta i zwy- j 
czajowa nazwa). A już naprawdę przesadzili 
szefowie angielskiego klubu Newcastle, któ
rzy swój stadion, jeden z najstarszych na Wy
spach, próbowali nazwać Sportsdirect.com@
St James’ Park, za co zapłacił sklep ze sprzętem 
sportowym. Wściekłość fanów była tak wielka, 
że pomysłodawcy musieli się wycofywać.

Negocjacje nad murawą
Dobrze skonstruowana umowa naming rights 
daje zyski obu stronom -  właścicielom zapew
nia pieniądze na utrzymanie, a sponsorom da
je rozgłos, wzrost świadomości marki, moż- j 
liwość prowadzenia wielu akcji marketingo- j  

wych oraz lepszą sprzedaż swoich produktów, j 
W  dodatku właściciel nazwy ma na stadionie 
loże, do których może zaprosić własnych gości 
i podczas meczu, w  odpowiedniej atmosferze 
prowadzić biznesowe rozmowy.

Jeden wniosek nasuwa się tu nieodparcie 
-  przyjmują się przede wszystkim nazwy no
wych stadionów. I choć pecunia non olet, zwo
lennicy tradycji nie wyobrażają sobie jednak, 
by nazwę mogły zmienić tak znane stadiony, 
jak Wembley w Londynie, Santiago Bernabeu 
w Madrycie czy Maracana w Rio de Janeiro.
I dobrze.
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NIE MA EUROPY BEZ MUZUŁMANÓW
W BREW  ŻYCZENIU WIELU EUROPEJCZYKÓW ISLAM Z EUROPY NIE ZNIKNIE. 

ZAMIAST NIM STRASZYĆ, LEPIEJ ZACZAĆ Z NIM ROZMAWIAĆ

P ewnego poranka 1979 roku 10-letni Ahmed Mar- 
couch ostatni raz w życiu przywiózł na ośle wodę 
z sąsiedniej wsi gdzieś na północy Maroka, pierwszy 
raz w  życiu wsiadł najpierw do samochodu, potem 
do samolotu i po kilku godzinach łom zobaczył za
chodnią cywilizację. Nie umiał ani pisać, ani czytać 
i znał tylko język arabski. 27 lat później został pierw
szym w historii Holandii muzułmańskim burm i

strzem (amsterdamska dzielnica Slotervaart), a w roku 2009 dostał 
tytuł samorządowca roku. Ahmed Marcouch przekonuje, że pełna 
pokojowa asymilacja muzułmanów jest w Europie możliwa.

Stiach
Jeden z adwersarzy Marcoucha Geert Wilders porównuje Koran 
do „Mein Kampf” i żąda objęcia świętej księgi muzułmanów za-
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Strach ma piękne oczy. ZanimI 
zeuropeizujemy, oni nas zislamizują -  pnr 
pesymiści. Na zdjęciu: Claudia Schiffer. c 

hidiabem w spreju, Manch

kazem. Chce wprowadzić selektyw- wyborców, co uczyniło ją  drugą siłą 
ną  imigrację -  obywatele krajów polityczną w  kraju, 
muzułmańskich nie mieliby wstę- Badania pokazują, że z poglą- 
pu do UE. Muzułmanki mają płacić darni Wildersa zgadza się 40 pro-
„podatek od zanieczyszczania prze- cent Holendrów. Ponad 80 pro-
strzeni publicznej” za noszenie chu- cent Niemców kojarzy islam przede
sty na głowie. Geert Wilders mówi: wszystkim z radykalizmem, terro-
„Jesteśmy w ostatniej fazie islami- ryzmem i opresją kobiet. 57 procent
zacji Europy”. Jego Partia Wolno- Szwajcarów głosuje w  referendum
ści zdobyła w zeszłorocznych wy- za zakazem budowy minaretów, mi-
borach do Parlamentu Europejskie- mo że z czterech już istniejących
go 17 procent głosów holenderskich nie wolno odtwarzać nawoływania

M A C IE J JA R K O W IEC

arna przez głośniki, a większość 
zwajcarskich muzułmanów przy- 
chała z Bałkanów, czyli z Europy, 
lakat kampanii zwolenników zaka- 
u pokazywał czarną postać w  burce 
a tle ustawionych pionowo ni to ra- 
iet, ni to minaretów i wielki napis: 
Stop”.

Vincent Geisser z francuskiego 
arodowego Instytutu Badań Na- 
kowych (CNRS) uważa, że Europa 
eszła w fazę złożonego niepokoju, 

ego źródeł należy szukać w  kryzy- 
ie ekonomicznym, globalizacji, ma- 
owej imigracji, terroryzmie, spada- 
ącym przyroście naturalnym rdzen- 
ych Europejczyków i coraz więk- 
zej podległości państw narodowych 
vzględem rozszerzającej się Unii.

migiacja
To ojciec zdjął Ahmeda Marcoucha 
. osła i przywiózł do Amsterdamu, 
n sam odbył podobną podróż kilka 

at wcześniej, gdy jego sąsiad przy
wiózł mu imienny kontrakt na pracę 
ve francuskiej kopalni. Takie kon- 
rakty dostali prawie wszyscy męż- 
zyźni we wsi. Otwierając granice, 
uropa nie kierowała się humani- 

nymi ideami integracji kultur czy 
[ atypostkolonialnych długów mo- 
a ivch, tylko czystym interesem. 
Rozwijająca się w  zawrotnym tern
ie gospodarka zachodnioeuropej- 
ka potrzebowała tanich rąk do pra- 
y i wywoziła z północnej Afry- 
;i i z Turcji całe wsie. Ojciec Mar
coucha z francuskiej kopalni trafił 

belgijskich hoteli, gdzie sprzątał 
ookoje, by potem awansować na tra- 
;arza na amsterdamskim lotnisku 
chiphol. Tam zastała go recesja 
at 80. i do emerytury dotrwał na za- 
iłku. Wtedy była już z nim  w  Ho- 
andii cała rodzina. Mieszkali w  am- 
terdamskiej dzielnicy Slotervaart, 
ednej z dziesiątek imigranckich en- 
'aw, w które zamieniły się robotni- 

" części zachodnich metropolii. 
Gdy w drugim  pokoleniu przy- 

yszów kształtowała się nowa, euro- 
uzułmańska tożsamość, gdy wie

li z nich Koran zamieniało na ucie- 
hy zachodniej popkultury, a bara- 
inę halal na big maca, w  Nowym 
orku runęły wieże WTC i w  jed- 
ej chwili wiara im igrantów uro- 
ła do kwestii dla Europy kluczo
wi-Jak opowiada reporterowi „The 
ew Yorkera” popularna w  Holan-

Fabryka w  Bradford: modlitwa 
zamiast herbatki. Część angielskich 

pracodawców uszanowała religijność 
muzułmańskich robotników

dii aktorka tureckiego pochodzenia 
Funda Mujde: „Kiedyś byłam zna
na jako »ta turecka artystka kaba- 
retowa«. Po 11 września zostałam 
»muzułmańską artystką kabareto- 
w ą«”. A Youcef Mammeri, francuski 
publicysta i członek Połączonej Ra
dy Muzułmanów Marsylii, zauwa
ża: „10 lat tem u wśród francuskich 
muzułmanów toczyła się zażarta de
bata na temat asymilacji. Dziś wszy
scy mówią jednym głosem, bo wszy
scy czują się tak samo atakowani. 
W oczach większości Francuzów nie 
ma już zsekularyzowanych muzuł
manów, umiarkowanych muzułma
nów i radykalnych muzułmanów. Są 
tylko muzułmanie”.

Asymilacja
W Europie Zachodniej żyje dziś 
15-20 milionów muzułmanów (do
kładnych danych nie ma, bo w euro
pejskich spisach powszechnych z re
guły nie pyta się o religię). Najwięk
szy odsetek populacji stanowią oni 
we Francji -  około ośmiu procent, 
dalej są Holandia, Niemcy, Wielka 
Brytania -  od czterech do sześciu 
procent. Większość z nich miesz
ka w  dużych miastach, dlatego m u
zułmańska mniejszość w  Marsylii 
czy Amsterdamie składa się na jed
ną czwartą mieszkańców. Gastar
beiterzy sprowadzani przed 40 la
ty do ośrodków przemysłowych 
osiadali w  biednych robotniczych 
dzielnicach, gdzie szybko rozwinę
ły się sieci zapewniające im wspar
cie religijne, kulturowe, dystrybu
cję żywności halal. Rodziny, które 
do nich dołączały, lądowały w „ma
łych Marokach”, „małych Turcjach” 
czy „małych Algieriach”. Jednak teza 
o autosegregacji mniejszości islam
skiej nie jest zgodna ze stanem fak

tycznym. Ich sytuacja przypomina raczej tę, w  jakiej znajdują się 
Murzyni w gettach amerykańskich miast.

Organizacja Open Society Institute (OSI) przeprowadziła wie
loletnie badania socjologiczne wśród muzułmanów 11 zachodnio
europejskich metropolii. Ich wynikiem jest opublikowany pod ko
niec zeszłego roku prawie 400-stronicowy raport, w którym moż
na przeczytać między innymi, że dziś większość muzułmanów wo
lałaby mieszkać w mieszanych dzielnicach. Na przeszkodzie sta
ją bariery socjoekonomiczne, a nie kulturowe. Młodzi wychowa
ni w bezrobotnych rodzinach (fabryki, do których sprowadzono 
ich ojców, dawno pozamykano) wpadają w zaklęty krąg biedy. Za
mieszki na paryskich przedmieściach w 2005 roku nie wybuchły 
z przyczyn religijnych, tylko z powodu bezrobocia i braku perspek
tyw. W kultowym filmie „Nienawiść” Mathieu Kassovitza trójka 
głównych bohaterów, chłopaków z blokowiska uczestniczących 
w wojnie z policją, to Arab, Żyd i Murzyn. Film powstał w 1995 ro
ku, sześć lat przed wybuchem wojny z terrorem.

Niektórym udaje się wyrwać i ci budują muzułmańską, co
raz bardziej zsekularyzowaną klasę średnią, zajmują stanowiska 
w administracji państwowej, współtworzą elitę artystyczną i in
telektualną. Tak jak burm istrz Slotervaart Ahmed Marcouch, by
ły nauczyciel i policjant, który objął to stanowisko z ramienia Par
tii Pracy.

Raport OSI pokazuje, że muzułmanie są aktywni w  trady
cyjnych partiach politycznych głównego nurtu i na nie głosują. 
W żadnym europejskim państwie nie odniosło sukcesu ugrupo
wanie opierające program na etnicznej i religijnej identyfikacji. 
W styczniu 2009 roku Ahmed Aboutaleb został drugim po Mar- 
couchu muzułmańskim włodarzem holenderskiego miasta -  wy
brano go na burmistrza Rotterdamu. W brytyjskim parlamencie 
zasiada kilkunastu muzułmanów, urodzony w Niemczech Tńrek 
Cem Ozdemir jest szefem niemieckich Zielonych.

Paradoks polega na tym, że Europa z jednej strony oczekuje 
od muzułmanów pełnej asymilacji, a z drugiej populiści straszą, 
że owa asymilacja raz na zawsze odmieni europejską tożsamość. 
Powstaje pytanie: czy to muzułmanie nie chcą się integrować, czy 
Europejczycy nie pozwalają im na integrację?

Dyskryminacja
„Ani muzułmańska krew przelana we francuskich mundurach 
na frontach obu wojen światowych, ani pot wylany przez robotni
ków imigrantów podczas budowy powojennego dobrobytu nie za
pewnił muzułmanom we Francji statusu pełnych współobywateli”
-  pisze francuski badacz Gilles Kepel.

Raport OSI stwierdza, że religijna dyskryminacja muzułmanów 
jest główną barierą w ich pełnym i równym uczestnictwie w społe
czeństwie. Urodzeni w Europie mężczyźni z mniejszości islamskiej 
wskazują policję jako główne źródło niesprawiedliwego traktowa
nia. Dyskryminacja ogranicza ofertę mieszkaniową i utrudnia do
stęp do rynku pracy. Prawdopodobieństwo bezrobocia wśród mu
zułmanów jest trzykrotnie większe niż w  reszcie społeczeństwa, 
choć oczywiście poza dyskryminacją ważną rolę odgrywają tu ta 
kie czynniki jak wykształcenie, znajomość języków, sieć kontak
tów towarzyskich.

55 procent muzułmanów odczuwa, że religijna dyskrymina
cja nasiliła się w ostatnich pięciu latach. „Skoncentrowanie uwagi 
mediów na religijnym aspekcie europejskiej imigracji po U wrze
śnia 2001 roku przyczynia się do wzmacniania negatywnych ste
reotypów i uprzedzeń” -  piszą badacze z OSI. Poczucie odrzuce
nia radykalizuje nastroje wśród młodych muzułmanów w Euro
pie. Ahmed Marcouch uważa, że Europa dramatycznie potrzebuje 
zresetowania debaty na tem at swojej muzułmańskiej mniejszości.
-  Żaden dialog nie przyniesie pozytywnych skutków, jeśli zasadza 
się na negatywnych przesłankach -  mówi. -  Dziś Europa dysku
tuje o tym, co zrobić z „muzułmańskim problemem”, i muzułma
nie w Europie coraz silniej odczuwają, że są dla kontynentu —>
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—> „problemem”. Z jednej strony potrzeba zmiany debaty z reli
gijnej na socjoekonomiczną, a z drugiej europejski islam musi się 
otworzyć na krytykę.

Tolezancja
A największa krytyka pod adresem mniejszości islamskiej w Eu
ropie jest taka, że to ona pozostaje głównym źródłem dyskrymina
cji na kontynencie. Pytam burm istrza Slotervaart, jaki jes t sposób 
na prowokowanie kulturowych zmian w społecznościach muzuł
mańskich. Jak wzmacniać rolę kobiet, walczyć z przem ocą w ro
dzinie, z przymuszaniem do małżeństw, z dyskryminacją homo
seksualistów?

-  Potrzeba liderów -  odpowiada.
Przykład daje sam. W sierpniu zeszłego roku Marcouch otwie

rał paradę gejów, która rokrocznie korowodem kolorowych roz
tańczonych barek płynie am sterdam skim i kanałami. Zapowiada 
otwarcie baru dla homoseksualistów w  samym sercu m arokań
skiej części Slotervaart. Stworzył interwencyjne patrole pracow
ników społecznych, które reagują na doniesienia o przemocy wo
bec kobiet i innych problemach m uzułm ańskich rodzin. W ich 
szeregach pracują zatrudnione przez niego muzułmanki w  chus
tach na głowach. Te „zholandyzowane islamistki” są jego wysłan- 
niczkami do najbardziej ortodoksyjnych zakam arków dzielnicy, 
gdzie mają tworzyć grunt pod obalanie kulturowych tabu. Meczet 
w Slotervaart uchodzi za najbardziej postępowy w kraju -  męż
czyźni i kobiety modlą się wspólnie, kazania wygłaszane są po ho- 
lendersku, organizowane są dyskusje międzyreligijne z udziałem 
chrześcijan.

-  Sprawa dla władzy fundamentalna to ochrona prawa jednost
ki do wyrażania własnej tożsamości -  mówi burmistrz. -  To do
tyczy zarówno ortodoksyjnych muzułmanów, jak  i transseksuali- 
stów. Granicą osobistej wolności czy -  jak  kto woli -  ortodoksji 
może być tylko krzywda drugiego człowieka.

Dlatego z jednej strony Marcouch otwiera bar dla m uzułm ań
skich gejów i zachęca ich do ujawniania się, a z drugiej jest prze
ciwny zakazowi zakrywania głowy chustą w szkołach publicznych, 
jaki wprowadziła Francja. Chciałby też, aby związek muzułmanów 
z instytucjami państwa był budowany od najmłodszych lat, choćby 
przez naukę różnych religii, w  tym islamu, w  szkołach.

Pytam, czy w warunkach polskich zdejmowałby krzyże ze szkol
nych ścian. -  Nie. Rola symboli w kraju o tak silnej katolickiej tra
dycji jest ważna. Kluczowe nie jest to, co wisi nad tablicą, tylko to, 
czy przedstawiciele mniejszości czują, że państwo otacza ich opie
ką i strzeże ich prawa do odrębności.

Antysemityzm
Mówienie o „islamizacji europejskiego antysemityzmu” o czym 
pisze choćby Andrzej Lubowski w „Gazecie Wyborczej” („Euro
pa przechodzi na islam”, GW, 2 -3  stycznia 2010), każe zamknąć 
oczy na setki przykładów postawy antysemickiej wśród rdzennych

Europejczyków, również w  Polsce. 
Antysemityzm w Europie nie mu
si się odradzać za sprawą muzuł
manów, bo nigdy z niej nie zniknął. 
W  zasadzie w  każdym kraju Unii 
działają skrajnie prawicowe, nacjo
nalistyczne, często neonazistowskie 
organizacje, które nienawiść do Ży
dów mają wypisaną w swoich mani
festach. Jeszcze do niedawna ludzie 
„zamawiający pięć piw” zasiadali 
w  Polsce w  rządowych ławach i wła
dali państwową telewizją.

Marcouch zwraca uwagę na to, 
że w przypadku muzułmanów defi
nicja antysemityzmu staje się pro
blematyczna. -  Gdzie zaczyna się 
uprzedzenie, a gdzie kończy głębo
ka niezgoda na politykę Izraela i je
go sojuszników względem Palesty
ny? -  pyta.

Tę głęboką niezgodę podziela 
z muzułmanami spora część zachod
nioeuropejskiej lewicy. W  wieloty
sięcznych demonstracjach na ulicach 
Londynu, Paryża czy Madrytu prze
ciw blokadzie Gazy, domniemanym 
zbrodniom wojennym popełnionym 
przez izraelską armię czy przeciw ży
dowskiemu osadnictwu na Zachod
nim Brzegu idą w większości młodzi 
biali Europejczycy. Czy to są demon
stracje nienawiści do Żydów?

W całej Europie działają też takie 
muzułmańskie grupy jak londyń
ska City Circle pod przewodnictwem 
charyzmatycznego Asima Siddiąui, 
która corocznie organizuje specjal
ną  ceremonię w  Dzień Pamięci Ho
locaustu.

Terroryzm
Jedna z komórek Al-Kaidy przy
gotowujących zamach na  USA 
11 września 2001 roku mieściła się 
w  Hamburgu. Zamach w  Madrycie 
w  2004 roku przeprowadzili imi
granci z Maroka. Mordu na artyście 
Theo van Goghu, autorze krytycz
nych wobec islamu filmów, dokonał
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Ahmed Marcouch.
burmistrz amsterdamskiej

jest praktykującym 
muzułmaninem. Mówi. je 

iwioba mu si( kolorowa 
Europa

młodzieniec marokańskiego pocho- ' 
dzenia urodzony i wychowany w Slo- 
tervaart. Eksplozje w  londyńskim * 
metrze, które wstrząsnęły Wieli ą 
Brytanią w  roku 2005, to dzieło A  - 
glików o pakistańskich korzeniąc! i. 
Nigeryjczyk, który w grudniu próbi - 
wał wysadzić samolot lecący z Am
sterdamu do Detroit, przeszedł rad; - 
kalne szkolenie w jednym z mecze
tów w Londynie. Według pisma „Fc - 
reign Affairs” międzynarodowe słus - 
by specjalne u daremniły po 11 wrze
śnia 2001 roku blisko 30 ataków te; - 
rorystycznych, które miałyby siłę ra
żenia zbliżoną do zburzenia WTC. 
Większość operacji wywiadowczych 
przeciw terrorystom skoncentrowa
na jest na Europie.

Wbrew tem u, co twierdzą popu
liści, zsekularyzowana Europa Za
chodnia nie boi się islamskiej ofen
sywy religijnej, bo już dawno we-

Alternatywą 
dla dalszej integracji 

różnych kultur 
jest przeprowadzenie 

w Europie czystki

szla w postchrześcijańską fazę reli 
gijnego zobojętnienia i muzułma 
nie nic a nic się do tego nie przyczy 
nili. Przeciętny Europejczyk boi się 
przede wszystkim tego, że któregoś 
poranka wyleci w  powietrze w  dro
dze do pracy. Dlatego na plakacie: 
nawołującym do głosowania prze
ciw minaretom w Szwajcarii naryso
wane były rakiety. Ci sami Europej
czycy, którzy przez 30 lat obchodzi
li biedne dzielnice muzułmańskich 
imigrantów z obojętnością, dopiero 
po 11 września zaczęli je  obchodzić 
z przerażeniem. Mimo że tam nadal 
mieszkają ci sami ludzie, z których : 
zdecydowana większość nie popie
ra terroryzmu. Jedyne, co ich łączy 
z terrorystami, to sprzeciw wobec in
wazji na Irak, wobec wojny w  Afga
nistanie, wobec Ameryki jako poli
cjanta świata. Ale zgodnie z tą logiką 
z Al-Kaidą spowinowacona jest też 
większość badanych w sondażach 
Niemców i Francuzów.

Wojna z islamskim ekstremi- 
zmem jest również wojną o dusze 
20 milionów zachodnioeuropej
skich muzułmanów. Albo coraz wię
cej z nich będzie wpadało w sidła ra
dykałów, albo coraz częściej będą zo
stawać ambasadorami moderniza
cji islamu. Bronią Europy w  tej woj
nie powinny być dialog i integra

cja, a nie straszak islamizacji, który ska
cuje muzułmanów na izolację i wysyła ich 
la dżihad.

luropa
Uimed Marcouch jest dumnym muzułma- 
ńnem i dumnym Europejczykiem. -  Z re- 
igii czerpię duchową siłę -  tłumaczy. 
- To jest intymna kwestia życiowego ognia, 
ctóry się w sobie nosi. Ludzie biorą go z róż- 
lych źródeł, dla mnie ważny jest kontakt 
: bogiem i wizyta w  meczecie.

-  A  pana europejska duma z czego się 
lierze? A

-  Z  tego, że mamy jeszcze nie- 
lloskonały, ale na dziś najlepszy na 
Łwiecie system zasadzony na ide- J | |
ach praw człowieka i wolności jed- f i  
11 jstki. Również wolności religijnej, {
v której mieści się i ortodoksyjny is- 

lam, i wojujący ateizm. ^
Pytam więc, jak powinna wyglądać

|®wlaściwa reakcja dobrego Europejczyka, 
który jest jednocześnie ortodoksyjnym mu
zułmaninem, na publikację karykatur pro
roka Mahometa w  gazecie (w noworocz- 
ty piątek powiązany z Al-Kaidą Somalij- 
zyk próbował wtargnąć z nożem i siekie- 
t do domu Kurta Westergaarda, autora ry
nków opublikowanych przed czterema 
v w duńskim „Jyllands-Posten”).
-  Powinien ją  potraktować jak zapró

sz .-nie do dyskusji -  odpowiada burmistrz.
1 i am jest zbyt starą i piękną religią, by bał 
e Krytyki.

Marcouch jest optymistą. Według niego 
uromuzułmanie nadal będą się westerni- 

zować, a Europa otworzy się na nową, po
zytywną debatę i w  końcu rozszerzy swoją 
tożsamość o islam. To będzie jednak obu
stronnie trudny proces rozłożony na kilka 
dziesięcioleci.

Unia ciągle stoi też przed wyborem do
tyczącym Turcji. Przyjęcie 70-milionowego 
nuzułmańsldego państwa do europejskiej 
odziny sprawiłoby, że pojęcia kulturowej 

asymilacji i europeizacji islamu nabrałyby 
nowego znaczenia. Ale perspektywa człon
kostwa Turcji oddala się, bo sprzeciwiają się 
jej rządy Francji i Niemiec. Czy się to komuś 
podoba, czy nie, wielokulturowość i wielo- 
etniczność Europy jest faktem i została za
początkowana z jej własnej woli i interesu. 
Alternatywą dla dalszej, momentami bo
lesnej integracji różnych kultur jest prze
prowadzenie na kontynencie jakiejś formy 
czystki. Tym bardzo chętnie zajęliby się nie
bezpieczni populiści w typie Geerta Wdder- 
sa- Trudno przewidzieć, jak wyglądałby eu
ropejski krajobraz po takiej interwencji, ale 
wydaje się pewne, że Europejczycy nie czu
liby się w nim bezpieczniej.
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Szkoła integracji
W berlińskiej szkole dla imigrantów dwaj 

emeryci, Arab i Niemiec, udowadniają, że nie 
ma zlej młodzieży. Zl\ może być tylko system

erlin. Stacja Rathaus Neukolln. Im da
lej od metra, tym trudniej uwierzyć, 
że to zachodnia metropolia. Obdrapa
ne kamienice, w kilku oknach tektura 
zamiast szyb. Wokół słychać tylko język 
arabski. W sklepie zamiast niemieckiej 

pieczonej kiełbasy Bratwurst -  burek, czyli tu
recka gorąca kanapka. Na bocznej ulicy Rutli- 
strasse chodnik jest fioletowy, bo ktoś pomalo
wał sprejem wszystkie psie kupy.

Na końcu ulicy zza drzew wyłaniają się 
dwie żaby. Mają prawie cztery metry wysoko
ści. Jedna trzyma globus, druga znicz. Żaby po
stawione przez podopiecznych socjalnej świe
tlicy strzegą bram szkoły Riitli. Na początku 
2006 roku placówka znalazła się na czołów
kach niemieckich gazet. Rozpętała wojnę poli
tyczną oraz podzieliła berlińczyków: jedni imi
grantów bronili, drudzy chcieli się ich pozbyć.

Zamieszanie to efekt listu otwartego, który 
ówczesna dyrektorka szkoły i wszyscy nauczy
ciele wystosowali do lokalnych władz. Ogłasza
li kapitulację. „Nie przyjdziemy więcej do pra
cy. Boimy się” -  zapowiadali. Opisali agresję 
w  szkole: wyrzucanie krzeseł przez okna, ob
rzucanie tablic cegłami, wyzwiska pod adresem 
pedagogów. Handel narkotykami, porachun
ki gangów i noże w kurtkach były rutyną na 
szkolnym boisku. „Jesteśmy bezradni. Na lek
cje wchodzimy z telefonem komórkowym, że

by w razie zagrożenia móc wezwać pomoc -  pi
sali w  liście. -  Boimy się też zemsty za złe stop
nie” -  dodawali.

Nauczyciel nigdy nie wiedział, czy ktoś nie 
uszkodzi mu samochodu, nie napadnie go 
w zaułku. Pedagodzy, o swój strach obwini
li nieudolny system edukacji i brak pomysłu 
na skuteczną integrację imigrantów. Riitli przy
pięto łatę „szkoły nienawiści”. Stała się hanieb
nym symbolem nieudolnej polityki Niemiec.

Owoce długiej drogi
W ponadstuletnim budynku działają różne pla
cówki. Przedszkole i świetlica socjalna, cztero
letnia podstawówka oraz dwie szkoły ponad
podstawowe -  jedna realschule i jedna haupt- 
schule. Obie ostatnie nie dają ani zawodu, ani 
matury. Po prostu spełnia się w nich obowiązek 
nauki do 16. roku życia, czyli do 10. klasy. -  Jeśli 
z góry wiesz, że przegrałeś życie, trudno wyma
gać posłuchu i poświęcenia -  wyjaśnia mi jed
na z nauczycielek historii. -  Kończąc takie 
szkoły, młodzi nie mają żadnych perspektyw. 
Zostają bez zawodu, bez szans na pracę, szcze
gólnie w tej dzielnicy patologii, gdzie panu
je największe w  mieście bezrobocie -  opowia
da (według statystyk lokalnego urzędu dziel
nicy tylko w północnej części Neukolln miesz
ka ponad 7,5 procent wszystkich bezrobotnych 
Berlina). —>
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—> W  sumie w Riitli uczy się blisko 
750 uczniów. 98 procent to imigranci, głów
nie z państw  arabskich i Turcji, częściowo 
z Serbii. Nawet uczniowie starszych klas ma
ją problemy z językiem pisanym, bo w więk
szości domów rozmawia się po arabsku.

Dziś nauczyciele niechętnie wspominają 
protest. -  Nie ma potrzeby wracać do tam 
tych dni -  wyjaśnia Cordula Heckman, 
od trzech lat dyrektorka szkoły. -  Prze
szliśmy długą drogę, pokonaliśmy barie
ry. To wspólny sukces nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Soczysty owoc ciężkiej pracy.

Mur znów runął
Kilka tygodni po ukazaniu się listu do szko
ły zgłosił się 6l-letni emeryt Ahmed al-Sadi, 
do niedawna właściciel firmy budowlanej. 
W prasie przeczytał o proteście nauczycieli 
i nie mógł uwierzyć w  brak dobrego pomy
słu na szkołę. -  Byłem pewien, że to kwestia 
dialogu i współpracy z rodzicami. Chcia
łem spróbować dotrzeć do młodzieży i dziś 
wiem, że się udało -  wspomina.

Nie było dla niego etatu, pracował więc 
jako wolontariusz. Już w pierwszym dniu 
zorganizował zebranie rodziców, podczas 
którego opowiedział (po arabsku) o swo
im dzieciństwie. Urodzony w Nazarecie do
rastał w  obozie dla uchodźców w Jordanii, 
gdzie wraz z rodziną znalazł się podczas jor- 
dańsko-izraelsldej wojny. -  Od dziecka mu-

mówić. Większość przeżyła podobną histo
rię -  wspomina. Po zebraniu matki płaka
ły, a ojcowie ocierali wilgotne oczy. Od tam 
tej pory Al-Sadi raz w miesiącu zaprasza ro
dziców do szkoły. Z nauczycielami szykują 
śniadania, gotują arabskie i niemieckie po
trawy, grają na instrumentach i śpiewają lu
dowe pieśni, przy okazji omawiając stopnie 
dzieci. -  Jestem świadkiem wielkiej rzeczy: 
na moich oczach wali się międzykulturowy 
m ur -  cieszy się Al-Sadi.

-  Teraz jest naszym moderatorem kul
tury -  mówi dyrektorka Heckman. -  Przez 
dwa lata pracował bez zapłaty, od roku jest 
zatrudniony na pół etatu. Zawdzięczamy 
m u zaangażowanie rodziców w sprawy 
szkolne, a to już połowa sukcesu. Wcześniej 
matki i ojców winiłam za brak zaintereso
w ania dziećmi. Teraz wiem, że winna jest 
też nasza ignorancja -  dodaje.

Kampus pełną parą
Jesienią 2006 roku, kilka miesięcy po Al-Sa- 
dim , do szkoły przybył 67-letni Klaus Leh- 
nert, emerytowany dyrektor jednego z ber
lińskich gimnazjów. Burmistrz dzielnicy 
Heinz Buschkowsky opowiedział mu o swo
im pomyśle na rozwiązanie problemów 
szkoły. -  To brzmiało jak wizja małego pięk
nego światka, w  którym życie uczniów by
łoby lepsze, zupełnie inne niż to na ulicach 
Neukólln -  wspomina Lehnert.

Teraz uczniowie wolą nie zadzierać Z ochroną. Wrócili do nauki i do kól zainteresowań

siałem sam dbać o siebie. Straciliśmy dom 
i firmę budowlaną ojca w Nazarecie -  opo- 

j wiadał. Wspominał jego słowa: „Tylko na
sza głowa może nas wyciągnąć z tarapatów, 

j  Tylko zdobyta wiedza da nam lepsze życie”.
Ahmed opowiadał o szkole w  obozie, gdzie 

j  uczył się na zmiany w dzień i w  nocy. Mówił 
| o przyjeździe do Niemiec, o studiach eko

nomicznych, o swojej firmie.
Dał rodzicom uczniów wiarę, że mo- 

I że być lepiej. -  Nie musiałem zresztą wiele

Z władzami dzielnicy i z dyrekcją szko
ły rozpoczął pracę nad projektem „Campus 
Riitli”, na który miasto przeznaczyło 25 mi
lionów euro. -  Bez dofinansowania szko
ła by nie przetrwała -  zauważa dyrektor
ka Heckman. -  Rząd musi inwestować, je 
śli chce kształcić profesorów, inżynierów, 
a jednocześnie poprawić sytuację imigran
tów. A ich plan dnia dotąd był jasny. Rano 
szkoła, po południu świetlica, wieczorem 
policja. Chcemy to zmienić.

Cztery miesiące tem u przy finansowy a 
wsparciu jednej z niemieckich firm energetyc. - 
nych w  szkole otwarto dobudowaną stołówk;. 
Długie białe stoły na kółkach ze lśniącego lam - 
natu, blisko 200 krzeseł. Dziś w menu zupa z dy
ni, chili eon came, słodkie naleśniki z owocami 
i kompot. Wszystko za jedno euro. W  pomies; - 
czeniu są ścianki wspinaczkowe, bo po lekcjaci 
stołówka zamienia się w  salę gimnastyczną.

Na pierwszym piętrze szkoły trwają prace na 1 
biblioteką. Na półkach już stoi kilka lektur, skra - 
niki i książki po arabsku. Jedną salę zaadaptow; - 
no na pokój nauczycielski, bo dotąd uczący rezj - 
dowali na korytarzach lub w wolnych klasach.

Do 2012 roku szkoła wraz ze świetlic) 
i z przedszkolem zajmie należące do niej, ale do - 
tąd nieużytkowane pobliskie tereny ogródkóv/ 
działkowych i sąsiadujące z boiskiem nieużyt 
Id budowlane. To 41 tysięcy metrów kwadrato 
wych. Na ich miejscu stanie hala sportowo-wi 
dowiskowa, obok będzie park, pełnowymiaro 
we boisko do piłki nożnej i plac zabaw dla przed 
szkolaków. Warsztaty plastyczne, zajęcia mu 
zyczne i centrum pomocy socjalnej -  to wszystko 
będzie działać nawet w wakacje.

Poprawy w dzienniku
Al-Sadi skupił się na integracji i bezpieczeń
stwie. Gdy idzie korytarzem w czarnym szykow
nym garniturze i bordowym satynowym szalu, 
wśród dzieciaków rośnie wrzawa. Słychać ser
deczne powitania, każde chce uścisnąć mu dłoń. 
-  Gościu jest wporzo. Nikogo nie ochrzanią, na
wet jak coś nawywijamy. I chętnie nam poma
ga, nawet w najmniejszych pierdołach -  berliń
skim slangiem mówi 15-letnia Ismina, Turczyn- 
ka z dziewiątej klasy.

Al-Sadi zainicjował dodatkowe lekcje języka 
arabskiego dla uczniów, dzięki niemu powstało 
kółko muzyczne i plastyczne. Poprosił o pomoc 
studentów pedagogiki, którzy dwa razy w tygo
dniu bezpłatnie pomagają uczniom w nauce nie
mieckiego i matematyki. Wymógł wprowadzenie 
do szkoły ochrony, która legitymuje wchodzą
cych, pilnuje porządku w budynku i na boisku.

-  Pięć lat tem u, gdy mój brat wychodził 
do szkoły, mama w progu krzyczała: „Nie zadzie
raj z prawem, uważaj na policję” -  wspomina 
Dzijan, 16-letni Algierczyk z lOa. -  Dziś do mnie 
rano krzyczy: „Nie zadzieraj z Al-Sadim, bądź 
miły dla ochroniarzy” -  śmieje się.

Poprawę widać też w dziennikach ocen. 
Przed dwoma laty niespełna 29 procent 16-lat- 
ków z 10. klasy posiadało na tyle dużo wiedzy, 
że w innych szkołach mogliby się dalej uczyć 
i zdawać maturę. Ale niewiele ponad 10 procent 
było tym zainteresowane. Dziś 51 procent dosko
nale opanowało program, a ponad 80 deklaruje 
chęć dalszej nauki. Dlatego od semestru letniego 
w 2010 roku uczniowie będą mogli kontynuować 
naukę przez kolejne dwa lata, przygotowując się 
do egzaminu maturalnego.

-  Wyniki naszych starań przerosły oczekiwa
nia -  ocenia Al-Sadi. -  Największa praca czeka 
nas jednak w głowie. Ale tu uczniowie są dopiero 
na początku drogi.
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ANTYTERRORYZM JA N E  M EY ER

Atak dronów
O potajemnym wykorzystywaniu dronów przez amerykański wywiad 

i o poważnych zagrożeniach, jakie to ze sobą niesie

S iedziba Centralnej Agencji Wywia
dowczej w Langley, w  stanie Wirginia, 
5 sierpnia. Grupa pracowników oglą
da bezpośredni przekaz wideo z Paki
stanu. Na monitorach widać Baitul- 
laha Mehsuda, jednego z najbardziej 

poszukiwanych terrorystów. Przywódca paki
stańskich talibów odpoczywa na dachu domu 
swojego teścia w Zangharze, małej osadzie 
w Południowym Waziristanie. Towarzyszą mu 
żona i wuj medyk. Jest upalna noc. Na zdję
ciach ostrych jak  brzytwa widać, że M ehsud, 
który cierpi na cukrzycę i bóle w nerce, dosta
je kroplówkę.

Obrazki te przekazywała kamera na podczer
wień zamontowana na predatorze -  zdalnie 
sterowanym bezzałogowym urządzeniu la

tającym, które unosiło się na wysokości trzech 
kilometrów. Pakistański minister spraw w e
wnętrznych A. Rehman Malik zdradził mi nie
dawno, że Mehsud leżał na wznak. Robiąc kadr 
za pomocą rąk, Malik wyjaśniał, że sterujący 
predatorem widzieli go całego, a nie tylko czu
bek jego głowy. -  Mieli idealny widok -  mówił 
Malik, który miał później okazję obejrzenia te
go zapisu. -  Widziało się te filmy, na których 
Bond gadał do własnego buta czy zegarka. Każ
dy wtedy myślał, że to bujda. A tu  -  pro
szę bardzo.

Obraz nawet nie drgnął, 
gdy CIA zdalnie odpaliła 
z predatora dwa po
ciski Hellfire. Ośle-

Ten predator właśnie 
rozpoczyna lot nad Irakiem.
Jest lipiec 2008 roku. Rakiety 
podczepione pod kadłubem 
świadczą o tym, że nie jest 
to misja rozpoznawcza. Według 
CIA wykorzystywanie dronów  
do zw alczania terrorystów  
ma sam e zalety. Bądźmy 
szczerzy: m a te ż  wady

V ‘ -

piający błysk eksplozji władze obejrzały w  cza
sie rzeczywistym. Gdy opadł kurz, zobaczy
ły, że z Mehsuda pozostał tylko tułów. Razem 
z watażką zginęło 11 osób: żona, teść, teściowa, 
adiutant i siedmiu ochroniarzy.

Rząd Pakistanu uznawał Mehsuda za głów
nego wroga i obarczał go w iną za niemal każ
dy z ostatnich ataków terrorystycznych w kra
ju -  wliczając w  to zamordowanie byłej pre
mier Benazir Bhutto w grudniu 2007 roku 
czy zamach na hotel Marriott w  Islamabadzie 
we wrześniu roku kolejnego. Mehsud miał 
również pomagać swoim afgańskim konfe
deratom w przeprowadzaniu ataków na sta
cjonujące w  strefie przygranicznej wojska 
USA i koalicji międzynarodowej. -  I my, i Pa
kistańczycy marzyliśmy o tym, żeby zobaczyć, 
jak przemija z wiatrem -  powiedział mi Ro
ger Cressey, niegdyś członek Narodowej Ra
dy Bezpieczeństwa, a dziś przedstawiciel firmy 
konsultingowej Good Harbor. I rzeczywiście: 
gdy kilka dni po ataku predatora CNN donio
sła, że zatwierdził go sam Barack Obama, nikt 
nie miał pretensji.

Pretensje pojawiły się za to, gdy mniej wię
cej w  tym samym czasie „Wall Street Journal” 
ujawnił, że za czasów George’a W. Busha CIA 

planowała utwo

rzenie oddziałów zabójców, których zadanie! n 
byłoby chwytanie lub likwidacja rozsianych 
po całym świecie kontaktów operacyjnych 
Al-Kaidy. A gdy „New York Times” doniósł, 
że o pomoc w  realizacji tego zadania wywiał 
poprosił prywatną firmę ochroniarską Blacl - 
water (dziś Xe Sendces), ludzie się wściel - 
li. Przedstawiciele komisji wywiadu Senatu 
oraz Izby Reprezentantów zażądali dochodzc - 
nia w  sprawie tego programu, twierdząc, że jc - 
go istnienie zostało przed nimi zatajone. Praw - 
nicy nie mieli wątpliwości, że gdyby plany CIA 
weszły w  fazę realizacji, byłyby pogwałcenier i 
egzekutywy wydanej w 1976 roku przez prezę • 
denta Geralda R. Forda zakazującej wywiado
wi USA wikłania się w zabójstwa.

H ina Shamsi, specjalistka do spraw praw 
człowieka na Uniwersytecie Nowojorskim, 
była zdziwiona tym, że reakcje społeczne 

okazały się tak niespójne. -  Rozzłościł nas po
mysł likwidacji członków Al-Kaidy, choć on ni
gdy nie doczekał się realizacji -  powiedziała. 
-  A tymczasem program zabijania za pomocą 
dronów jest jak najbardziej prawdziwy.

Według Shamsi wykorzystywanie preda- 
torów do tego celu jest niczym innym jak tyl
ko usankcjonowanym przez państwo li
kwidowaniem ludzi w  innych krajach.

________ _____ _

Zdarza się również, że do realizacji takich za
dań jak na przykład sterowanie predatorami 

Wykorzystywani są prywatni najemnicy. To lu- 
Tlzie z Xe Sendces zajmują się serwisem poci- 
feków Hellfire i ładowaniem ich do predatorów. 
lak zauważyła Vicky Divoll, była prawniczka 
ITA, która dziś wykłada w Akademii Marynar- 
jd Wojennej w Annapolis, „śmierć wielu osób 
jia skutek ataku predatora robi na społeczeń
stwie o wiele mniejsze wrażenie niż poderżnię
cie jednego gardła”. -  Zdalne zabijanie to jed
nak wciąż zabijanie -  dodała Divoll.

Amerykańska administracja wykorzystuje 
irony w ramach dwóch programów. Ten w  wer- 

k ji wojskowej realizowany jest na oficjalnie 
iznanych obszarach działań wojennych w Afga- 

[nistanie i Iraku, a jego celem są siły wrogie sta- 
Jcjonującym tam oddziałom USA. W  tym sensie 
Idrony są tylko uzupełnieniem konwencjonal- 
Inych działań wojennych. Natomiast celem pro- 
Igramu realizowanego przez CIA są terroryści 
Ina całym świecie, a więc również tam, gdzie nie 
Ima amerykańskich wojsk. Jego inicjatorem była 
1 administracja George’a W. Busha, ale -  przynaj- 
I mniej według Juana Zarate, który za czasów po
przedniego prezydenta był w Białym Domu do
radcą do spraw antyterroryzmu -  Obama zosta

li praktycznie cały personel. Program ma cha- 
kter tajny, więc wywiad nie udostępnia opi- 

| publicznej żadnych danych. Nie wiadomo, 
de jest realizowany, w  jaki sposób odbywa 
selekcja celów, ile ich zostało zlikwidowa- 

'V hi kto za to wszystko odpowiada.
limo to i tak co kilka dni pojawiają się no- 

I • doniesienia o atakach predatorów w Paki- 
unie. Często są to informacje z drugiej ręki 
trudne do zweryfikowania, bo władze Paki

stanu nie wpuszczają dziennikarzy na te
reny przy granicy z Afganistanem. Ale 
nawet jeśli nie ma co liczyć na dokład
ne dane, wiadomo, o co chodzi: CLA 
ramię w ramię z pakistańskim wywia

dem prowadzi agresywną kampanię, której ce
lem jest wybicie miejscowych i zagranicznych 
bojowników, którzy schronili się na najbardziej 
niedostępnych terenach kraju.

Do pierwszych dwóch ataków CIA za czasów 
Obamy doszło 23 stycznia o świcie -  a więc 
trzeciego dnia jego urzędowania. Kilka go

dzin później było wiadomo, że w porannych 
ostrzałach w Pakistanie zginęło około 20 osób. 
Ofiarami pierwszego z nich padło czterech Ara
bów, zapewne członków Al-Kaidy. Drugi jed
nak zupełnie się nie udał. W odległości 10 kilo
metrów od miasta Wana w Południowym Wa
ziristanie predator omyłkowo wziął na cel dom 
jednego z przywódców plemiennych przychyl
nych rządowi. Zginęła cała jego rodzina, w tym 
troje dzieci (jedno z nich miało pięć lat). Zgod
nie z amerykańską polityką informacyjną ża
den z tych ataków nie doczekał się oficjalnego 
potwierdzenia.

Od tamtej pory liczba takich operacji za
częła rosnąć lawinowo. Z raportu opracowa
nego przez instytut New America Foundation 
wynika, że w czasie dziewięciu i pół miesiąca 
na stanowisku prezydenta Barack Obama za
twierdził tyle operacji powietrznych CIA, ile 
George W. Bush przez trzy ostatnie lata swo
jej drugiej kadencji. Autorzy tego raportu -  Pe
ter Bergen i Katherine Tiedemann -  ustalili, 
że obecna administracja autoryzowała co naj
mniej 41 ataków dronów w Pakistanie -  czyli 
mniej więcej jeden na tydzień. Z różnych sza
cunków wynika, że liczba ofiar tych ataków wa
ha się między 326 a 538. Część z nich to przy
padkowi, niewinni ludzie, także dzieci.

Tylko w  ostatnim tygodniu września doszło 
do czterech takich incydentów -  trzy z nich 
miały miejsce w ciągu jednej doby. Jak twier
dzi jeden z byłych pracowników Białego Domu, 
drony CIA latają nad Pakistanem bez chwili 
przerwy. Jest ich podobno tak dużo, że ich zdal

ni operatorzy toczą „spory terytorialne”, oskar
żając się nawzajem o podkradanie celów.

Producent predatorów i silniej uzbrojonych 
reaperów, firma General Atomics Aeronauti- 
cal Systems, ledwo nadąża z realizacją rządo
wych zamówień. Flota dronów amerykańskich 
sił powietrznych rozrosła się z około 50 sztuk 
w 2001 roku do prawie 200 dziś -  przy czym 
CIA nie ujawnia dokładnych liczb. Władze chcą 
zamówić setki kolejnych dronów -  w  tym naj
nowszą wersję „nano” -  urządzenia, które mo
gą wlecieć do pokoju swojej ofiary przez otwar
te okno.

Z powodu coraz większego społecznego nie
zadowolenia z wysyłania kolejnych amerykań
skich żołnierzy do Afganistanu w Waszyngto
nie rośnie liczba zwolenników nasilenia ataków 
dokonywanych za pomocą predatorów. Według 
nich Stany Zjednoczone, zamiast zaprowadzać 
spokój w  Afganistanie za pomocą zwalczahia 
talibów, powinny się skoncentrować wyłącz
nie na działaniach antyterrorystycznych i ko
rzystając z najnowszej technologii, dokonywać 
precyzyjnych ataków na przywódców Al-Kaidy 
i ich sojuszników. We wrześniu jeden z konser
watywnych ekspertów George Will opubliko
wał na łamaclt „Washington Post” tekst pod ty
tułem „Czas zabrać się z Afganistanu”, w któ
rym argumentował: „Ameryka powinna zająć 
się tylko tym, co da się zrobić na odległość, przy 
wykorzystaniu wywiadu, dronów, pocisków ra
kietowych i niewielkich jednostek specjalnych; 
skupić się tylko na 1500-milowej granicy z Pa
kistanem, jedynym krajem, który tak naprawdę 
ma w  tej wojnie znaczenie”. Podobno taki sam 
pogląd wyznaje wiceprezydent Joe Biden.

Pokusa zdalnego zwalczania Al-Kaidy 
jest zrozumiała, nie zmienia to jednak fak
tu, że przyjęciu tej taktyki towarzyszyła zaska
kująco mizerna debata publiczna, zważywszy, 
że przecież chodzi o precedensowe, nieogra- 
niczane geograficznie i sankcjonowane przez 

państwo użycie śmiercionośnej bro
ni. Co więcej, z powodu 
utajnienia programu nie 

da się ustalić, kto —>



Polowanie na B aitullaha Mehsuda trwało ponad rok. W  końcu się powiodło

bijanie bojowników Hamasu przez 
armię Izraela było szeroko nagła

śniane -  dzięki czemu było jasne, że tak 
zwane przypadkowe straty wśród ludności cy
wilnej mogą być poważne -  pakistańskie tery
toria plemienne są dla mediów strefą zamknię
tą. Nie ma więc żadnych materiałów filmowych 
pokazujących atak dronów. Publikacji docze
kało się zaledwie kilka zdjęć zrobionych zaraz 
po masakrach.

To pozorne odrealnienie skutków latania 
predatorem  odczuwają także piloci. Podob
no niektórzy z nich zasiadają za dżojstikiem 
ubrani w  kombinezon lotniczy. A gdy ich zmia
na dobiega końca, ci biurowi wojownicy wsia
dają do swoich aut i pędzą na obiad z rodziną. 
Krytycy twierdzą, że przez izolowanie takich 
wojowników od zagrożeń i poświęcenia urzą
dzenia bezzałogowe tworzą coś, co sir Brian 
Burridge, były szef brytyjskich sił powietrz
nych w  Iraku, określił m ianem „wojny bez 
cnót” -  czyli takiej, w  której nie ma miejsca ani 
na odwagę, ani na heroizm. Według Singera 
niektórzy operatorzy dronów tak samo, a mo
że nawet bardziej niż prawdziwi piloci cierpią 
na stres pola walki. To by sugerowało, że wir
tualne zabijanie ze względu na swoją steryl- 
ność jest jednak frustrującą odmianą działań 
wojennych. Tymczasem krytycy, jak  profesor 
Mary Dudziak z Gould School of Law w Kali
fornii, przekonują, że strategia dronów ma in
ne, jeszcze wyższe polityczne koszty. -  Drony 
to technologiczny sus, który zupełnie odizolo
wał Amerykanów od działań wojennych -  po
wiedziała Dudziak.

Stosowanie predatorów do zabijania to 
ogromna zmiana -  mówi Gary Solis, wy
kładowca na Uniwersytecie w  Georgetown. 

-  Czy kilka lat tem u wyrażalibyśmy oburzenie 
taką polityką? Ależ przecież je wyrażaliśmy!

W  lipcu 2001 roku, a więc dwa miesiące 
przed tym, zanim zamachy Al-Kaidy na No
wy Jork i Waszyngton całkowicie zmieniły po

dejście Ameryki do terroru, Stany Zjedno 
czone ostro potępiły Izrael za systematyczne 
mordowanie palestyńskich terrorystów. Ow 
czesny ambasador USA w Izraelu Martin In 
dyk powiedział wtedy: „USA są jasno i wyraź 
nie przeciwko takim zabójstwom. To nic inne 
go jak egzekucje bez wyroku sądu. My tego nie 
poprzemy”.

Przed 11 września CLA, która była wcześnie j 
krytykowana za morderstwa, odmawiała stoso - 
wania predatorów do celów innych niż rozpo 
znanie. Daniel Benjamin z Departamentu Sta 
nu i Steven Simon, były doradca do spraw zwal 
czania terroryzmu, odnotowali w  swojej książ 
ce „The Age of Sacred Terror” („Czas uświęco
nego terroru”) z 2002 roku, że na tydzień przeć 
atakami Al-Kaidy na USA George Tenet, wtedy 
dyrektor CIA, upierał się, że „dla szefa wywia 
du stosowanie takiej broni” byłoby „katastro
falnym błędem”.

Jednak zaraz po tym, jak  Ameryka padła 
ofiarą ataków terrorystycznych, postawa CIA 
uległa zmianie. Agencja zwróciła się do Białe
go Domu o nadanie jej nowych uprawnień. Kil
ka dni później prezydent Bush wydał jej zezwo
lenie na zabijanie członków Al-Kaidy praktycz
nie na całym świecie, a Kongres zatwierdził tę 
decyzję, przyjmując specjalną ustawę. Doradcy 
Busha opierali swoją doktrynę na stanowisku 
Izraela i przekonywali, że w ramach samoobro
ny rząd USA ma prawo do wyprzedzającego za
stosowania śmiercionośnej technologii prze
ciwko terroiystom. Po zakwalifikowaniu terro
ryzmu jako działania o charakterze wojennym, 
a nie przestępczym, administracja Busha uzna
ła, że nie obowiązują jej już konwencje, które 
nakazują stawiać zamachowców przed sądem.

W listopadzie 2002 roku najwyżsi rangą lu
dzie z otoczenia Busha ogłosili udany atak pre- 
datora na członka Al-Kaidy. Qaed Salim Si- 
nan al-Harethi, podejrzany o przygotowanie 
w  2000 roku zamachu na amerykański nisz
czyciel USS „Cole” wyparował wraz ze swoim 
samochodem po trafieniu pociskiem Hellfire

—> i za co odpowiada, choć przecież CIA zabi
ja cywilów w politycznie niestabilnym, uzbrojo
nym w  bombę atomową kraju, z którym zresztą 
USA nie prowadzą żadnej wojny. Nie wiadomo, 
co się stanie, jeśli z programem CIA coś pójdzie 
nie tak. A może pójść, bo w  październiku Ame
rykanie musieli nad Afganistanem zestrzelić 
predatora, nad którym utracili kontrolę.

Predatorami wykorzystywanymi przez CIA 
„latają” cywile -  czy to pracownicy wy
wiadu, czy prywatni zleceniobiorcy. We

dług byłego doradcy do spraw antyterrory- 
zmu takim zleceniobiorcą zostaje najczęściej 
stara wyga -  emerytowany wojskowy 
lub agent. Kontrola nad predatora
mi jest w  CIA rozdzielona na kilka 
zespołów. Jedna grupa pilotów 
i operatorów pracuje za grani
cą, w  pobliżu ukrytych lądowisk 
w  Afganistanie i Pakistanie, zaj
mując się tylko startami i lądowa
niami. Ale jak  tylko dron znajdzie 
się w powietrzu, stery przejmują lu
dzie w Langley, którzy nawet nie muszą 
mieć za sobą żadnego szkolenia z dziedziny kla
sycznego latania. Zasiadają oni obok oficerów 
wywiadu i z dżojstikami, które przypominają 
te wykorzystywane w grach komputerowych, 
oglądają na wielkich ekranach bezpośred
ni przekaz z kamer zamontowanych na pre- 
datorze. Siedząc w  swojej reducie na przed
mieściach, są w stanie zawrócić dron, obejrzeć 
w zbliżeniu teren i podjąć decyzję o namierze
niu celu. Dzięki strumieniowi danych, które tra
fiają do Langley z Agencji Bezpieczeństwa Na
rodowego, możliwe jest elektroniczne potwier
dzenie, czy cel został zidentyfikowany prawi
dłowo. Z woli Białego Domu decyzję o tym, kie
dy nacisnąć guzik, podejmują pracownicy CIA, 
w tym także szef Centrum Antyterrorystyczne
go, którego tożsamość agencja utajniła.

Ci, którzy widzieli na monitorach atak dro- 
na, opisują go jako coś, co jednocześnie w pra
wia w  zachwyt i przeraża. -  Najpierw widzisz 
rozbiegających się ludzi, potem następuje eks
plozja, a kiedy opada dym, na ziemi leżą tylko 
gruz i zwęglone ciała -  tak jeden z ataków opi
sał były agent CIA, który po 11 września trafił 
do Afganistanu. Ludzie szukający w popłochu 
schronienia to tak częsty widok na monitorach, 
że mają nawet swoje slangowe określenie: „za- 
szczańce”.

Peter W. Singer, autor „Wired for War”, 
książki o rewolucyjnym zastosowaniu roboty
ki w nowoczesnej wojnie, przekonuje, że tech
nologia dronów jest niebezpiecznie kusząca, 
bo stwarza wrażenie, że wojny można prowa
dzić praktycznie bez kosztów własnych. Amery
kanie, odcięci od realiów bombardowań w Pa
kistanie, zostali jednocześnie odizolowani za
równo od danych dotyczących liczby ofiar, jak 
i od moralnych i politycznych konsekwencji ta
kiej polityki. Ofiary predatorów są bezimienne, 
nie widać zniszczeń spowodowanych eksplo
zjami. W odróżnieniu od Strefy Gazy, gdzie za-
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a pustynnej drodze gdzieś w  Jemenie. Ówcze
sny zastępca sekretarza obrony Paul Wolfowitz 
ozpływał się nad nową taktyką, mówiąc CNN: 
,Przy okazji takich sukcesów jak ten trzeba 
nieć nadzieję, że nie tylko zlikwidowaliśmy 
uebezpiecznego człowieka, ale także pokrzy- 

waliśmy im plany”.
Zrazu niektórzy eksperci do spraw wywia- 

lu odczuwali pewien dyskomfort w  związ- 
u z programem dronów. W  2002 roku Jeffrey 

iinith, były adwokat pracujący dla CIA, powie- 
.ział Seymourowi M. Hershowi: „Skoro nie ży- 
ą, to nie mogą z tobą rozmawiać, więc tworzysz 
iowych męczenników”. A w wywiadzie dla 
Washington Post” dodał: „Kolejne ataki dro- 
lów mogą stworzyć wrażenie, że zabijanie lu- 
Izi da się zaakceptować. Zabójstwa jako nowy 
>posób prowadzenia się za granicą wystawia 
nam i naszym liderom paskudne świadectwo”.

Dziś -  siedem lat później -  nikt już nie 
ma wątpliwości, że zabijanie na zlecenie sta- 

B o  się częścią oficjalnej polityki USA. -  Zaczęli- 
Bśmy stosować to, za co kiedyś tak krytykowali- 
Bśmy Izrael -  mówi Solis, zauważając, że już nikt 
■nie nazywa tego zabójstwem.

■  ̂  tosowanie predatorówjest uważane w świe-
■  \  cie wywiadu za najbardziej skuteczną broń 
I  "Ameryki przeciwko Al-Kaidzie. W ma- 
|  podczas nieoficjalnej rozmowy po jednym 
I  ykładów szef CIA Leon Panetta określił ten 
I  gram mianem „jedynej rozrywki w  mie-
■  ’. Przedstawiciele organizacji zwalczają-
■  terroryzm twierdzą, że w  zeszłym roku 
I  ki dronom udało się zlikwidować kilkuna-
■  przywódców Al-Kaidy, skracając w ten spo- 
I  ób o ponad połowę listę 20 najbardziej poszu-
■ iwanych osób przez CIA. Oprócz Baitullaha 
■Mehsuda byli na niej: były adiutant Osamy ben 
■Ladena Nazimuddin Zalalov; Ilyas Kashmi- 
|ri, w Al-Kaidzie na stanowisku szefa do spraw 
■operacji paramilitarnych na terenie Pakistanu; 
ISaad ben Laden, najstarszy syn Osamy; Algier- 
|-zyk Abu Sulayman al-Jazairi, który prawdopo
dobnie szkolił zamachowców w Europie i USA; 
I  >raz Osama al-Kini i Sheikh Ahmed Salim Swe- 
|Jan , członkowie Al-Kaidy podejrzani o przygo
tow anie w 1998 roku zamachów na amerykań
sk ie  ambasady w Kenii i Tanzanii.

Juan Zarate, były doradca Busha do spraw 
Swalczania terroryzmu, sądzi, że Al-Kaida „ro- 
ł 11 bokami” właśnie między innymi dlatego, 
Se predatory wybiły im „tyle mózgów”. Choć 
trzyznaje, że główni liderzy ugrupowania 
[  Osama ben Laden i Ajman al-Zawahiri -  są 
p  ciąż na wolności, to jego zdaniem wyższych 
| anKą przywódców zostało już najwyżej 50. 
p lu s  200, może 300 wyższych rangą działaczy 
Spoza „wewnętrznego kręgu”.
I Zarate i inni zwolennicy wykorzystywa
n ia  predatorów twierdzą, że realizacja progra- 
P*u przynosi wiele korzyści: bojownicy, któ- 
■>Tn udaje się przeżyć, muszą działać o wiele 
pardziej ostrożnie, co z kolei utrudnia im pla
nowanie kolejnych zamachów. Wiadomo też, 

e 'stnienie lokalnych informatorów, bez któ

rych współpracy nie udałoby się namierzyć 
terrorystów, szerzy w  ich szeregach podejrz
liwość, która coraz bardziej utrudnia im dzia
łanie. Czterech Europejczyków, którzy zostali 
schwytani w grudniu 2008 roku, gdy próbowa
li wstąpić w szeregi Al-Kaidy w Pakistanie, ze
znało, że bojownicy żyją w  nieustannym stra
chu i wzajemnej nieufności, że z powodu ob
sesyjnego strachu przed dronami muszą poro
zumiewać się za pomocą wyszukanych szyfrów, 
a swoje cuchnące kryjówki opuszczają tylko no
cą. Według „New York Timesa” predatory tak 
rozsierdziły rebeliantów, że w końcu wypuścili 
film, na którym zabijają domniemanych kola
borantów. Przeraziła ich też plotka, że na paki
stańskich terytoriach plemiennych tamtejsi in
formatorzy CIA zostawiają w domach liderów 
Al-Kaidy sylikonowe nadajniki wysyłające sy
gnały dla predatorów.

Mimo sukcesów taktycznych program CIA 
budzi głębokie wątpliwości natury etycz
nej. Michael Walzer, filozof polityki i autor 

książki „Just and Unjust Wars” („Wojny słuszne 
i niesłuszne”), mówi, że istnienie agencji wy
wiadu, która w tajny sposób posługuje się tak 
śmiercionośną siłą, napawa go przerażeniem.
-  Na jakich zasadach odbywa się ta  operacja?
-  pyta. -  Nie wiem. Armia działa na podstawie 
prawa i podlega sądom.

O programie CIA Walzer wyraził się nastę
pująco: -  Osoby sklasyfikowane jako cele po
winny trafić na specjalną ogólnie dostępną 
i weryfikowalną listę. Przecież ci ludzie są za
bijani, a my generalnie wymagamy podstaw 
prawnych, gdy chodzi o zabijanie.

Od 2004 roku Philip Alston, australijski 
ekspert praw człowieka, jako specjalny spra
wozdawca ONZ do spraw pozasądowych, do
raźnych i arbitralnych egzekucji, wielokrot

nie próbował (za każdym razem bezskutecz
nie) uzyskać odpowiedź na elementarne pyta
nia dotyczące programu CIA -  najpierw od Bu
sha, a teraz od Obamy. Gdy w liście formalnym 
zwrócił się o odpowiedź na pytanie dotyczące 
podstaw prawnych egzekucji dokonywanych 
przez CIA, został -  jak sam potem przyznał 
-  po prostu olany. (Mnie przedstawiciel CIA 
powiedział, że „agencja stosuje zgodne z pra
wem, precyzyjne i skuteczne narzędzia oraz 
taktykę w celu przeniesienia wojny z Al-Kaidą 
na jej własne terytorium. To staranne, precyzyj
ne podejście skutkuje wieloma sukcesami prze
ciwko niezwykle groźnemu i śmiercionośnemu 
wrogowi”). Alston przedstawił potem krytycz
ny raport o dronach na forum Rady Praw Czło
wieka ONZ, ale -  jak mówi -  przedstawiciele 
USA zignorowali jego wątpliwości.

Według Alstona CIA działa w nieweryfiko- 
walnej próżni: -  To przypomina trochę spra

wę tortur. Zaczynasz od ogłoszenia, że złapiesz 
garstkę organizatorów zamachów z 11 wrze- | 
śnia. Lecz gdy już uruchomisz tę machinę 
z podtapianiem i innymi technikami przesłu
chań, zaczynasz używać jej w  sposób o wiele 
bardziej dowolny. Wszystko staje się standar- | 
dową procedurą. Staje się zbyt proste. Strate
dzy rzucają nagle hasło: „Zacznijmy stosować 
drony w szerszym zakresie”. Wystarczy, że raz 
zluzujesz zasady, a będziesz luzował je zawsze.

godnie z prawem międzynarodowym, że
by władze USA mogły poza granicami swo- j  

jego kraju legalnie namierzać i zabijać po
dejrzanych o terroryzm, muszą uznać, że ja 
kaś organizacja terrorystyczna zaangażowała 
się w  konflikt zbrojny i użycie siły wobec niej 
jest „z militarnego punktu widzenia absolutnie 
konieczne”. Poza tym zabójstwo musi być jedy- J 
nym wyjściem. Schwytanie celu musi być w da
nej chwili niemożliwe, a on sam musi być „bez
pośrednio zaangażowany we wrogie działa
nia”. Dalej: siła musi być proporcjonalna do za- | 
grożenia. I w końcu kraj, na terytorium które
go ma dojść do takiej egzekucji, musi wyrazić 
na to zgodę.

Wielu prawników, którzy badali realizowa
ny w Pakistanie program CIA, uważa, że speł- i 
nia on te podstawowe wymogi prawne. Ale i tak 
mają problem, bo USA ciągle rozszerzają defini
cję priorytetowych celów. W marcu zeszłego ro- j 
ku administracja Obamy postanowiła po cichu | 
kupić poparcie prezydenta Pakistanu dla stoso- j 
wania dronów przez danie mu możliwości de- J  
cydowania o celach. -  Wiele obiektów wybiera- j 
ją  Pakistańczycy -  to część umowy gwarantują- ] 
cej współpracę -  mówi Bruce Riedel, były oficer 
CIA, który doradzał Obamie w sprawach zwią
zanych z Pakistanem i Afganistanem. Z raportu | 
fundacji Nowej Ameryki wynika, że na 41 ata

ków predatorów tylko w 6 przypadkach celem 
byli bojownicy Al-Kaidy. W 18 innych chodziło 
o talibów, a w 15 -  wyłącznie o Baitullaha Meh
suda. Talat Masood, emerytowany pakistański 
generał i ekspert w  dziedzinie bezpieczeństwa, 
twierdzi, że eliminacja Mehsuda uciszyła kry
tyków, którym nie podobały się amerykańskie 
ataki, choć wciąż są one uważane za coś, co go
dzi w  suwerenność Pakistanu.

Gdy się okazało, że dane dotyczące liczby 
zabitych pakistańskich talibów były ukrywa
ne nawet przed pracownikami wywiadu, nie
którzy zaczęli się zastanawiać, czy nie oznacza 
to przypadkiem, że ci bojownicy bynajmniej 
nie kwalifikowali się jako cele dla predatorów.
-  W ich atakach ginęło mnóstwo rebeliantów , 
niskiego szczebla. To rodzi pytanie, czy były 
one zgodne z wytycznymi, z których wynikało, j 
że mają ginąć liderzy -  powiedział mi Peter Ber
gen. A Roger Cressey, były przedstawiciel —> I
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Predatory są uważane za najbardziej skuteczną broń 
Ameryki przeciwko Al-Kaidzie. -  To jedyna rozrywka 

w mieście -  mówi szef CIA Leon Panetta



ŚWIAT
skiej powinni być zdania, że udany atak przj - 
niesie więcej pożytku niż szkody. -  Tu trzeb i j  

niebywałej ostrożności -  mówi Amos Guior;, 
profesor prawa na Uniwersytecie w Utah, w is
tach 1994-1997 doradzał izraelskim dowód
com przy eliminowaniu indywidualnych celów 
w Strefie Gazy. -  Nie każdy może stać się celei 1 
-  zastrzega. -  To musi być lider, w  licznym tc - 
warzystwie takich jak on.

Guiora, który uważnie śledzi program C I/, 
uważa, że amerykańskim urzędnikom od bez
pieczeństwa narodowego brakuje precyzyjnyc: 1 
wytycznych i silnej gwarancji sukcesu. -  Gdy 
już zaczniesz zabijać, rób to zgodnie z piekieł - 
nie dobrymi wytycznymi. To nie może polega 
na likwidacji za wszelką cenę.

D aniel Byman, dyrektor Center for Peao: 
and Security Studies przy Uniwersytecie 
w Georgetown, uważa, że prawie zawsze le 

piej schwytać terrorystę, niż go zabić. -  Dzięki 
temu zdobywasz informację. Martwi nie skła 
dają zeznań -  mówi. Przypadek zabicia prze: 
CIA Saada ben Ladena, syna Osamy, to niezły 
przykład na słuszność takiego stanowiska. Za 
nim pod koniec 2008 roku Saad dotarł na paki 
stańskie tereny plemienne, szanse na to, że zła 
pią go którzykolwiek stróże prawa, były mini 
malne. Ale jak twierdzi Hillary Mann Leverett, 
doradca przy Radzie Bezpieczeństwa Narodo 
wego w  latach 2001-2003, administracja Bu 
sha mogła mieć kilka okazji, by go przesłuchać, 
gdyby chciała dogadać się w tej sprawie z Ira 
nem, gdzie według amerykańskiego wywia 
du przyjeżdżał od czasu do czasu po 11 wrześ 
nia. -  Irańczycy chcieli dojść do porozumienie 
w sprawie przekazywania podejrzanych o dzia 
łalność terrorystyczną, ale Bush się na to nic 
zgodził -  mówi Leverett. W grudniu 2008 roku 
Saad wyjechał z Iranu do Pakistanu i kilka mie 
sięcy później predator odebrał mu życie. -  Z ca 
łą pewnością nie dostaliśmy tego, co mogliśmy 
dostać. Dziś wiemy, że Saad ben Laden byłby 
niezwykle wartościowym źródłem informacji. 
Wręcz kopalnią złota.

Byman pisze właśnie książkę o izraelskich 
doświadczeniach w  zwalczaniu terroryzmu, 
w  tym o zdalnej likwidacji terrorystów. Choć 
dzięki niej udało się osłabić palestyńskie przy
wództwo, to zdaniem Bymana „nieumiejęt
ne posługiwanie się takimi narzędziami grozi 
utratą moralnego gruntu pod nogami, a to za
wsze boli. Rozpoznanie bywa od czasu do cza
su niedokładne i trzeba liczyć na szczęście. Ta
kie są uroki wywiadu.

Fakt, historia „likwidacji obiektów” usia
na jest pomyłkami. W 1973 roku agenci izra
elskiego wywiadu zamordowali marokańskie
go kelnera, myśląc, że to terrorysta zamieszany 
w  przeprowadzony rok wcześniej atak na eki 
pę izraelskich olimpijczyków w  Monachium 
A w 1986 roku administracja Reagana usiłowa
ła przeprowadzić zamach na libijskiego przy 
wódcę Muammara Kaddafiego. Miał to być od
wet za jego domniemany udział w  ataku na wy
pełnioną amerykańskimi żołnierzami dyskote-

—> Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wciąż 
wielki zwolennik programu CIA, wyjaśnia:
-  Chodzi o to, że paramy się tym już tak długo, 
że musimy bombardować gości niskiego szcze
bla, którzy nie zasługują na wbicie im w  dupę 
hellfire’a. (Według niego „nie każdy cel musi 
być od razu gwiazdą estrady”).

Administracja Obamy rozszerzyła również 
zakres dopuszczalnych ataków dronów 
w  Afganistanie. Senacka komisja stosun

ków międzynarodowych ujawniła w swoim 
sierpniowym raporcie, że tak zwana Wspólna 
Skonsolidowana Lista Celów Priorytetowych
-  czyli obowiązujący w Pentagonie kapow-

nie możesz również czekać, aż będzie on w  sta
nie zdetonować ładunek wybuchowy. Mamy 
tu do czynienia z szalami na wadze.

Od ich zbalansowania zależy, ile osób cy
wilnych może zginąć podczas likwidacji celu. 
-  Jeśli udałoby się namierzyć Osamę ben La
dena, to nawet gdyby w pobliżu było cztero
letnie dziecko, większość ludzi zgodziłaby się 
na atak -  twierdzi Radsan. -  Ale gdyby było 
troje lub czworo dzieci? Dla niektórych to już 
za dużo. Albo cała szkoła? Wielu powiedziałoby 
wtedy, żeby tego nie robić. CIA (Radsan mówi, 
że ma ona ledwie skromne doświadczenie w  za
bijaniu, bo to domena Departamentu Obrony) 
staje przed takimi dylematami każdego dnia.

Na pierwszym 
planie sierżant 
Tred Roberts,
na drugim 
Bush
(aleAlex 
-  sierżant, nie 
prezydent). 
Obaj
sprawdzają
systemy
predatora.
A wieczorem... 
Kolacja?

nik z nazwiskami terrorystów przeznaczonych 
do likwidacji -  została rozszerzona o prawie 
50 afgańskich narkowatażków podejrzewa
nych o finansowanie talibów. To już nie ma nic 
wspólnego z Al-Kaidą. Według raportu komi
sji „nic nie wskazuje na to, by jakiekolwiek zna
czące wpływy ze sprzedaży narkotyków trafiały 
do Al-Kaidy”. Co więcej, wpisanie ludzi narko- 
biznesu na listę celów może w kilku przypad
kach okazać się niefortunne, jeśli prawdą jest, 
że rywal Hamida Karzaja M ohammad Qasim 
Fahim i brat afgańsldego prezydenta Ahmed 
Wali Karzaj są powszechnie wiązani z narko- 
biznesem. -  Zapolują na brata Karzaja? -  pyta 
więc Andrew Bacevich, profesor historii i sto
sunków międzynarodowych na Uniwersyte
cie Bostońskim. I odpowiada: -  Musimy bar
dziej uważać na to, kogo określamy nieprzyja
cielem przeznaczonym do eliminacji. Nie moż
na w  środę negocjować z tymi, których we wto
rek chciało się zlikwidować.

Określenie, kto się nadaje na cel dla preda
tora, a kto nie, nie jest łatwe. John Radsan, któ
ry był kiedyś adwokatem CIA, a dziś wykłada 
w Wyższej Szkole Prawniczej w St. Paul, mówi:

| -  Nie będziesz polować na kogoś tylko dlatego, 
że odwiedził stronę internetową Al-Kaidy. Ale
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Metodologia CIA pozostaje tajemnicą, ale 
Pentagon stworzył skomplikowane wzory, że
by pomóc wojskowym w tych ostatecznych 
kalkulacjach. -  Mamy całą taksonomię celów 
-  opisał to jeden z zastrzegających sobie ano
nimowość ekspertów. -  Niektórzy kwalifikują 
się do zastrzelenia na miejscu. Inni wymaga
ją  dodatkowych zezwoleń. Do równania wpro
wadzamy również lokalizację celu. Jeśli w  polu 
rażenia jest szkoła, szpital czy meczet, wprowa
dzamy te informacje do algorytmu komputera 
przed zatwierdzeniem ataku.

Według najnowszego raportu senackiej 
komisji stosunków międzynarodowych ame
rykańscy wojskowi umieszczają na liście ce
lów tylko te osoby, które zostały potwierdzo
ne przez „dwa weryfikowalne ludzkie źródła” 
i co do których istnieją „silne dowody” na to, 
że są nieprzyjaciółmi. W Izraelu, który prze
prowadza podobne misje bezzałogowe nad te
rytoriami palestyńskimi, proces identyfika
cji celu jest -  przynajmniej w praktyce -  jesz
cze bardziej szczegółowy. Wojskowi prawnicy 
muszą być przekonani, że nie ma żadnych re
alnych szans na pojmanie obiektu i że stanowi 
on zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowe
go. Również wojskowi eksperci kultury arab

cę w Niemczech. Amerykanie zbombardowali 
iom dyktatora. Jemu nic się nie stało, ale zgi- 
lęła jego 15-miesięczna córeczka.

Podejmowane przez CIA próby namierzenia 
)samy ben Ladena także napotykały rozmai- 
:e przeszkody. Po tym jak  Al-Kaida wysadziła 

sierpniu 1998 roku amerykańskie ambasady 
v Tanzanii i Kenii, prezydent Bill Clinton w od
ęcie wysłał 75 rakiet Tomahawk do Afganista- 

ru, gdzie miało się odbyć spotkanie na szczycie 
udziałem ben Ladena. Zginęło około 20 pa- 

- istańskieh bojowników, ale liderowi Al-Kaidy 
ńc się nie stało, bo opuścił spotkanie kilka go- 
łzin wcześniej.

Sredator opracowany na początku lat 90. 
ubiegłego stulecia miał pomóc w wyelimi
nowaniu takich pomyłek. Drony mogą latać 

ńad celem do 40 godzin bez tankowania, a prze
kaz wideo w  wysokiej rozdzielczości ułatwia 
identyfikację obiektu. Ich ataki są jednak tak 

(dokładne jak  dane wywiadu. Wskazówki do
starczane przez informatorów mogą być błęd
nie interpretowane, tak jak błędnie interpreto
wane mogą być obrazy wideo. Na krótko przed 
11 września na przykład amerykańskim antyter- 
orystom wydało się, że jeden z latających nad 
fganistanem dronów namierzył ben Ladena, 
■sztą w okolicach, w których dość regularnie 
rai. Na przekazie wideo było widać wysokie- 
mężczyznę w długiej szacie otoczonego przez 
rojonych ochroniarzy, którzy utworzyli wo- 
liego formację w kształcie diamentu. Wte- 
szcze drony służyły tylko do prowadzenia 

/poznania, więc nie były uzbrojone. -  Obraz 
był najwyższej jakości, ale to na pewno był 

a -  zapewniał dziennikarzy tygodnika „Time” 
ienry Crumpton, wówczas wysoki rangą oficer 

io spraw tajnych operacji CIA w regionie Afga
nistanu. Jednak dwaj inni oficerowie agencji,

Tak wygląda przygotowanie predatora 
do likwidacji celu. Te pociski to hellfire’y.

Będzie jesień średniowiecza...

którzy też widzieli materiał, mieli wątpliwości. 
-  Zupełnie jakwlegendach miejskich -  powie
dział mi jeden z nich. -  Od razu wiedzieli swoje. 
Nawet nie było widać twarzy. To mógł być jaki
kolwiek Stasiek Srasiek. Proszę mi wierzyć, ża
den wysoki brodacz nie jest bezpieczny w połu
dniowo-zachodniej Azji.

W lutym 2002 roku w górzystym regionie 
przygranicznym między Afganistanem a Paki
stanem predator podobno wyśledził i zlikwi
dował trzech podejrzanie wyglądających męż
czyzn, w tym jednego wysokiego w szatach, któ
ry miał być Osamą ben Ladenem. Okazało się, 
że to niewinni wieśniacy, którzy zbierali złom.

Zarówno w Afganistanie, jak i Pakistanie 
miejscowi informatorzy, którzy równocześnie 
służą do potwierdzania, że cel został prawidło
wo zidentyfikowany, notorycznie zawodzą. Je
den z byłych oficerów CIA, który był w  Afgani
stanie po 11 września, opowiedział mi, jak je 
den z jego afgańskich informatorów zaklinał 
się, że w  pobliskiej klinice leży jeden z liderów 
Al-Kaidy. -  Ledwo udało mi się powstrzymać 
atak na szpital, gdy już przekazał tę informację 
do zwierzchników -  wspomina. -  Zebrała się 
cała elita. Centrala zrobiła nam piekło. „Dlacze

go nie atakujecie?” dociekali, gdy my domaga
liśmy się zweryfikowania danych.

Okazało się, że ktoś ich celowo chciał oszu
kać. -  Czasem mamy do czynienia z watażka
mi -  wyjaśnia były oficer. -  Często się zdarza, 
że denuncjują swoich wrogów jako członków 
Al-Kaidy tylko dlatego, że chcą się ich pozbyć. 
Albo pakują nas w jakieś gówno tylko po to, 
by pokazać, że są wartościowymi informatora
mi. Nie można im wierzyć.

Skutki złego wywiadu mogą być tragicz
ne. We wrześniu w nalocie NATO zginęło 
od 70 do 125 osób, w tym cywile, którzy bra
li benzynę z dwóch porzuconych cystern; zo
stali omyłkowo wzięci za talibów. (NATO pro
wadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu). 
Według reportera dziennika „The Guardian” 
wybuch bomby zrzuconej przez samolot F-15E 
zrobił taką masakrę, że starszyzna wioski nie 
miała innego wyjścia jak tylko rozdawać krew
nym ofiar niemożliwe do rozpoznania fragmen
ty ciał, żeby można było dokonać pochówku. Jak 
ujął to jeden z mieszkańców: „Wziąłem ze sobą 
kawał mięsa i nazwałem je moim synem”.

ledług pracowników wywiadu z uwagi 
J na lepsze urządzenia do prowadzenia roz- 
I poznania predatoiy są dokładniejsze niż 

samoloty bojowe. Także montowane na nich 
pociski Hellfire z powodu swoich niewielkich 
rozmiarów mają mniejszą siłę rażenia. Mimo 
to zakończona niedawno operacja, której celem 
był Baimllah Mehsud, stanowi smutne studium 
na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą wojenna 
robotyka. Wygląda na to, że do zabicia Mehsu- 
da trzeba było 16 pocisków i 14 miesięcy poszu
kiwań. W polowaniu tym zginęło -  w zależno
ści od tego, które doniesienia uznamy za wia- ; 
rygodne -  od 207 do 321 osób. Uzyskanie peł
nych danych na tem at ofiar, które zginęły —> I

Po pierwsze,
przyszłość to słowo na plus.

*
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—> z rąk CIA podczas tej prowadzonej głów
nie w  Waziristanie operacji, jest absolutnie nie
możliwe. Pakistan zablokował dostęp do tego 
regionu nie tylko dziennikarzom. Także orga
nizacjom humanitarnym, jak Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża czy Lekarze bez 
Granic. -  Nie możemy się zbliżyć nawet na od
ległość stu kilometrów do Waziristanu -  po
wiedział mi koordynator LbG Brice de le Vin- 
gne. -  Chcieliśmy założyć tam  ambulatorium, 
ale władze się nie zgadzały.

Z nielicznych pakistańskich i międzynaro
dowych artykułów, z których większość opie
ra się bardziej na informacjach z drugiej rę
ki niż na relacjach świadków, można dowie-

To nie jest chłopiec z  latawcem. To żołnierz 
z  ravenem. Tu ofiar nie będzie

dzieć się tylko najprostszych rzeczy. 14 czerw
ca 2008 w Makeen, rodzinnym mieście Meh
suda, dron CIA zabił jedną niezidentyfikowa
ną osobę. 2 stycznia 2009 -  cztery, także nie
zidentyfikowane. 14 lutego zginęło ponad 30 
osób, z czego 25 to domniemani członkowie 
Al-Kaidy lub talibowie (wśród ofiar nie znale
ziono nikogo ważnego). 1 kwietnia predator, 
którego celem był Hakimullah Mehsud (za
stępca Baitullaha Mehsuda) chybił, ale zabił 
10-12 jego ludzi. 29 kwietnia rakiety odpalone 
z dronów zabiły od sześciu do dziesięciu osób 
-  w  tym prawdopodobnie jednego z przywód
ców Al-Kaidy. 9 maja było od pięciu do dziesię
ciu niezidentyfikowanych ofiar. 12 maja -  do
kładnie osiem. 14 czerwca atak dronów zabił 
od trzech do ośmiu osób. 23 czerwca CIA zabi
ła od dwóch do sześciu bojowników w pobliżu 
Makeen, a potem kilkudziesięciu, być może 86, 
uczestników ceremonii pogrzebowych. Z notat
ki w  pakistańskiej gazecie „The News” wynika
ło, że wśród ofiar było dziesięcioro dzieci i czte
rech przedstawicieli starszyzny plemiennej. 
Świadek, któremu eksplozja urwała nogę, po
wiedział Agencji France-Press, że ludzie w kon
dukcie wiedzieli, co ich może spotkać: -  Po mo
dłach ludzie zaczęli mówić, że trzeba się szybko 
rozejść, bo w  górze latają drony.

Predatory, które wydają charakterystycz
ny brzęczący dźwięk, są przez Pasztunów na
zywane machay („osy”). Czasem, jeśli pogoda 
pozwoli, można je zobaczyć i usłyszeć. Według 
świadka zanim żałobnicy zdążyli się rozejść, 
dwa drony zaczęły do nich strzelać: -  Siały
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spustoszenie. Wszędzie unosił się dym i kurz. 
Ranni jęczeli i wołali o pomoc. Potem nastąpiła 
trzecia eksplozja i upadłem na ziemię.

Lokalni mieszkańcy mieli w  oczywisty spo
sób za złe władzom Pakistanu, że pozwoliły 
Amerykanom na ostrzelanie ceremonii pogrze
bowej. (Z danych wywiadu wynikało, że wśród 
żałobników może być Mehsud). W  komenta
rzu redakcyjnym „The News” potępił Amery
kanów, że zniżają się do poziomu terrorystów. 
Ukazujący się w  języku urdu dziennik „Jang” 
napisał, że Obama „jest głuchy na wołania ty
sięcy kobiet obróconych w pyl przez wasze dro
ny”. Na przedstawicielach amerykańskiego wy
wiadu nie zrobiło to jednak żadnego wraże
nia; kontynuowali ataki w  regionie aż do uni
cestwienia Mehsuda.

Takie akcje próbują wykorzystać talibowie, 
którzy chcąc podgrzać antyamerykańskie 
nastroje w regionie, twierdzą, zresztą nie

zgodnie z prawdą, że Stany Zjednoczone zabija
ją wyłącznie niewinnych cywilów. W wielu pa
kistańskich miastach doszło do dużych prote
stów społecznych, których uczestnicy potępia
li używanie dronów. Organizatorzy zamachów 
bombowych w Pakistanie zaczęli je  przedsta
wiać jako akty zemsty za amerykańskie ataki. 
A niedawna seria krwawych rajdów na budyn
ki rządowe w Pakistanie każe sądzić, że bojow
nicy do tej pory biernie się przyglądający roz
wojowi sytuacji dołączyli do przeciwników pre
zydenta Asifa Alego Zardariego.

David Kilcullen, który jako ekspert od zwal
czania rebelii doradzał generałowi Davidowi 
Petraeusowi w Iraku, uważa, że propagandowe 
koszty ataków dokonywanych za pomocą dro
nów mogą się okazać katastrofalnie wysokie. 
Bojownicy wykorzystują te ataki do oskarżania 
pałdstańskiego rządu (który i bez tego się trzę
sie w  posadach) o to, że jest marionetką w ame
rykańskich rękach. W  raporcie, który Kilcullen 
współtworzył dla jednego z amerykańskich in
stytutów, czytamy: „Każdy z tych martwych cy
wilów to jeszcze jedna sfrustrowana rodzina, 
nowe pragnienie zemsty i kolejna grupa chęt
nych, by przyłączyć się do ruchu oporu, który 
wraz ze wzrostem ataków predatorów dyna

micznie rośnie w siłę”. Współautor tego rapo: - 
tu  Andrew Exum, były ranger i obecny dorac - j  

ca generała Stanleya McChrystala w Afganist: - 
nie, powiedział mi: -  Ani Kilcullen, ani ja  ni i ! 
jesteśmy fundamentalistami -  nie twierdzimy, i 
że należy skończyć z dronami. Uważamy jec- 
nak, że należy skończyć z problemami, którs 
one generują. Jeśli stosujemy taktykę, która zt - 
bija braci i synów, nie mówiąc już o siostrac i 
i żonach, utrudniam y sobie realizację celu, j a - i j  

kim jest powstrzymanie miejscowej ludności 
przed zbrataniem się z bojownikami.

Exum wyraża zaniepokojenie tym, że pre- 
datoiy są urządzeniami zdalnie sterowany
mi. -  Jako wojskowy staram się wczuć w sy - 
tuację mieszkańca FATA (pakistańskich Fede
ralnie Zarządzanych Terytoriów Plemiennych) 
i w  tych bezzałogowych urządzeniach jest coś, 
co mi nie pasuje do pojęcia honorowych metoi I i 
prowadzenia wojny -  mówi. -  Jako major spe - 
cjalizujący się w uzbrojeniu klasycznym mam 
klasyczną opinię o tym, co znaczy wojownik.

Jeden z weteranów wojny w  Iraku, któ- ; 
ry tworzył doktrynę uzasadniającą stosowa 
nie dronów, także m a wątpliwości. -  Gdy de
cydujesz się na prowadzenie wojny jako naród, 
to gdy wysyłasz na nią synów i córki, jest w tym 
coś istotnego. Brnąc za daleko w  stosowaniu 
dronów, ryzykujemy zmarnowanie krwi, którą \ 
zainwestowaliśmy w  tę wojnę -  mówi.

Bruce Riedel, który w  ciągu ostatnich lat ak 
tywnie angażował się w debaty na ten temat, ; 
uważa, że Barack Obama stoi przed niezwykle 
trudnym wyborem. -  Czy program dronów po
maga, czy szkodzi? -  pyta. -  Trudno powiedzieć. 
Każda operacja wojskowa oznacza koszty.

Według niego wykorzystywanie dronów I 
jest trochę jak „ściganie ula po jednej pszczo
le na raz”. Problem w tym, że „ul zawsze będzie 
produkował kolejne pszczoły”. Zdaniem Bru- j 
ce’a Riedela predatory są jedyną formą presji 
wywieranej na Pakistan i Afganistan: -  Tylko 
tym możemy zaszkodzić Al-Kaidzie. Powód, 
dla którego obecna administracja stosuje dro
ny, jest oczywisty: stosuje je, bo nie ma niczego I 
innego w  zamian.

Oryginally published in „The New Yorker I
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Po drugie,
nowe czasy to nowe możliwości.

Pragniemy w pełni wykorzystać nasz wspólny potencjał.
Dlatego teraz oferujemy pod jedną marką zarówno ubezpieczenia na życie, 
jak i rozwiązania emerytalne oraz fundusze inwestycyjne:

■* AIG PTE przyjęło nazwę Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
•* AIG TFI to teraz Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
■* Dotychczasowe Amplico Life takim pozostaje.

Wszystkie trzy firmy posługują się nowym logo.

Co przyniesie przyszłość? Jesteśmy przekonani, że kolejne wspólne sukcesy. 
Wspólne, czyli Twoje i nasze-razem.

wiedz się więcej
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-  I oni wychodzą do nas, jurorów YCD, 
i wtedy mają tych 60 sekund, które decy
dują o ich „życiu lub śmierci”. Kończą się 
castingi, więc zobaczyłem ostatnio kilka 
tysięcy takich 60-sekundówek.
W  60 sekund można kogoś zabić, ale 
czy poznać?
-  Możemy ocenić, jak oni się poruszają, ale 
tak naprawdę szukamy wyrazistych osobo
wości.
Co to jest wyrazista osobowość?
-  Coś, co budzi emocje, a ludzie, którzy 
będą oglądać program, zidentyfikują się 
z tą osobą, poczują, jak ważny jest dla niej 
ten występ. Uwielbiam ten program, bo tak 
naprawdę on nie jest o tańcu.
Tylko?
-  O pasji, o młodych ludziach, którzy się 
czemuś absolutnie poświęcili! Kiedy wcho
dzą na casting, to tak naprawdę my nie 
oceniamy ich występu, tylko ich życie. Dla 
nich taniec jest drogą życia, wszystko mu 
podporządkowują, jeżdżą na warsztaty, 
wydają ostatnie pieniądze na nauczycieli, 
chodzą na mnóstwo castingów...
A czy taniec nie jest dla nich uciecz
ką od tego wszystkiego, co jest na ze
wnątrz?
-  Raczej pójściem do przodu, oni znaleźli 
swój sposób na ten świat i to, co ich otacza. 
Wiedzą, że ciężka praca, często ponad si
ły, musi dać sukces, spełnienie swojej oso
bowości. Jeżeli w  życiu coś się robi dobrze, 
to ludzie cię kochają, ludzie cię uwielbiają! 
To bzdura, setki tysięcy ludzi na świecie 
robi coś dobrze i nikt ich nie kocha. Ko
cha się kilkuset wybranych.
-  Nie, kocha się ludzi, którzy są interesują
cy, którzy mają coś do zaproponowania. 
Których można zobaczyć przede wszyst
kim w telewizji, a do telewizji trafiają 
nieliczni z tych, którzy coś potrafią.
-  Absolutnie się z tym nie zgadzam. 
Na przykład... Idziemy na imprezę i kto 
jest wtedy najbardziej uwielbiany? Ten, 
który świetnie tańczy, jest duszą towarzy
stwa, bo czymś imponuje. I dlatego w sa
mej Warszawie jest sto szkól tańca! Taniec 
stał się czymś, co podnosi nie tylko poczu
cie wartości, ale też powoduje, że dobrze 
tańczący lub tańcząca stają się atrakcyjni 
dla wszystkich naokoło.
Czy czasem nie jest pan podobny 
do tych, którzy 10 lat temu próbowali 
sprzedawać feromony syntetyczne, czy
li coś, co zapewniało - według sloganów 
reklamowych - u płci przeciwnej nieby
wałe powodzenie?
-  To nie jest takie proste, że idziemy do ap
teki i kupujemy jakiś proszek. Taniec jest

sztuką i żeby się jej nauczyć, trzeba spędzić 
setki godzin na sali. Każdy chciałby do
brze tańczyć, ale nieliczni do tego docho
dzą, ci, którzy postawią wszystko na jedną 
kartę.
„Każdy chciałby dobrze tańczyć...”.
Znam paru, którzy by nie chcieli.
-  Nie spotkałem kobiety, która by nie 
chciała dobrze tańczyć. A wielu mężczyzn 
wstydzi się do tego przyznać i dla nich to, 
że nie umieją, staje się czymś wstydliwym, 
więc starają się po prostu z tego żartować. 
Nie ma kobiety, która by nie marzyła o tym, 
żeby mieć fantastycznie tańczącego męż
czyznę. (Wydaje mi się, że ten pan ma ra
cję -  dopisała w  tym miejscu nieoceniona 
Wanda Ostrowska, spisująca ten wywiad). 
Każdy człowiek z tańcem się spotka, na we
selu, prywatce, studniówce... Są narody, 
które nawet na pogrzebach tańczą. A oso
ba, która dobrze tańczy, w  każdym towa
rzystwie jest osobą absolutnie pożądaną. 
Niech pan zamknie oczy i wyobrazi sobie 
świat, w którym wszyscy umieją tań
czyć... Czy to by świat zmieniło?
-  Na przykład na Kubie 80 procent ludzi 
dobrze tańczy.
I żyją w totalnie nieprzyjaznych okolicz
nościach.
-  Ale dzięki temu, że mają taniec, są w sta
nie przetrwać. Taniec powoduje, że oni są 
chociaż momentami szczęśliwi.
Kiedy pan tak mówił, przyszło 
mi do głowy, że nie słyszałem, że
by jakikolwiek skazany na karę śmierci 
w swojej ostatniej przed śmiercią proś
bie poprosił o możliwość zatańczenia... 
Więc może pan przesadza z tą apolo- 
gią tańca?
-  Dlatego, że taniec jest substytutem wol
ności... Kubańczycy przez taniec czują się 
wolni. A w tak ekstremalnych warunkach 
jak  więzienie nie ma mowy o tym, żeby 
choć przez moment poczuć się wolnym... 
Kubańczycy żyją w wielkim więzieniu.
-  Nauczyli się już z tym żyć, tym bar
dziej że oni tę rewolucję zrobili sami, po
szli za swoimi marzeniami. A to, że im się 
nie udaje, część młodych już widzi, starsi 
za wszelką cenę wypierają to ze świadomo
ści, tak jak mój ojciec, który jest absolut- ] 
nym komunistą, kończył tę sam ą uczelnię : 
co Fidel Castro...
Co tracę, nie tańcząc? Bo ja  nie tańczę.
-  Na pewno jeszcze jeden środek wyrażę- j 
nia siebie i swoich emocji.
Umiem mówić, mogę tak wyrażać swo
je emocje.
-  Ale traci pan jeszcze jedną możli
wość pełnego, głębokiego i szczerego —>
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—> wyrażenia siebie, swoich emocji i tego, kim 
pan jest. Są dwie takie umiejętności -  śpiew i ta 
niec -  które wychodzą z sam ego środka i powodu
ją, że człowiek jest absolutnie pełny i szczęśliwy. 
Na przykład dla dzieci taniec jest czymś, co nie tyl
ko stymuluje rozwój fizyczny, ale również psychikę. 
Dziecko staje się pewne siebie, potrafi się odnaleźć 
w  każdej sytuacji, taniec jes t czymś, bez czego tak 
naprawdę nie możemy mówić o pełnym istnieniu. 
Czyli niecałkiem istnieję...
-  Tak, jest bariera, której pan nie przekracza, bo pan 
się wstydzi coś w  sobie uruchomić. A czy m o
że być coś piękniejszego dla mężczyzny niż taniec 
z kobietą?
Spotkanie z nią w łóżku?
-  Taniec jest tego substytutem, tylko inaczej miło
snym... Łóżko jest pewną kolejnością poznawania się, 
a taniec jest czymś, co pozwala na prawie takie zbli
żenie jak w łóżku, a nie robimy tego kroku dalej. 
Jest ogromnie przyjemną częścią flirtu, który mo
że zaprowadzić później do łóżka i do seksu. Ale nie 
musi...
I taniec, i łóżko łączy pewna śmieszność dziwacz
nych ruchów, jak na to spojrzeć z boku...
-  Pan mówi „śmieszne ruchy” i w  ten sposób się 
odsłania. Bo dlaczego kroki są śmieszne? Dlatego, 
że ich nie umiemy, bo jak byśmy umieli...
Nie, bo są dziwnie skomplikowane.
-  Są skomplikowane dla osób, które nie tańczą i boją 
się ośmieszenia, że sobie nie poradzą, że w oczach in
nych ludzi się skompromitują. Stąd pańska ucieczka 
w żart, mówienie, że taniec jest czymś śmiesznym... 
A może jednak nie? Rozumiem taniec plemien
ny, on jest dosyć prosty, tancerze tańczą w kół
ko, najczęściej wokół ogniska lub wokół wizerun
ku boga, wpadają w trans, kroki są nieskompli
kowane. A w takich tańcach jak paso dobie, które 
poznaliśmy dzięki „Tańcowi z gwiazdami", czy in
nych równie skomplikowanych wszystko jest do
syć wymyślone, wykombinowane.
-  Krok podstawowy tanga jest jednym z najprost
szych, podobnie krok podstawowy salsy. To są abso
lutnie najprostsze rzeczy i w  ogóle nieśmieszne. Lu
dzie, którzy osiągają pew ną perfekcję, szukają -  tak 
jak  w  łóżku, kiedy im dłużej jesteśm y razem, tym 
więcej wymyślamy absolutnie fantastycznych sytu
acji. Tańcząc, pokonują pewne bariery i robią rzeczy, 
które później nas zachwycają, ale od czegoś trzeba 
zacząć, od nieśmiesznego kroku podstawowego.
No to już bez śmiechu... Co jeszcze tracę, nie 
tańcząc?
-  Taniec przede wszystkim daje ogrom ną pewność 
siebie, nie boimy się tańczyć z kobietami, więc i roz
mawiać z kobietami.
Nie mam tego lęku, mimo że nie tańczę.
-  Ale taniec daje nam też to, że w swoim środowisku 
zyskujemy taką magiczną otoczkę, że potrafimy rze
czy, których większość ludzi nie umie, przez co od
zyskujemy swoje poczucie wartości. Taniec uczy nas 
też otwartości na innych ludzi, potrafimy z nimi roz
mawiać także gestem, sposobem poruszania się, 
to jeszcze jedna możliwość kontaktu z drugim  czło
wiekiem. Uczymy się w ten sposób nowego języka. 
Taniec pomoże dowiedzieć się, co jest atutem  czło

wieka, a co jest jego brakiem i jak  powi
nien z tym żyć.
Pan żyje tańcem już 18 lat, czy zda
rza się panu patrzeć na świat, na przy
kład na to, co się dzieje w polityce albo 
na ulicach, jak na taniec?
-  Inaczej. Bardzo często siadam i obser
wuję imprezę, nieraz widzę prezesów 
firm, którzy są absolutnymi bulterierami, 
przejmują firmy, obracają ogromnymi 
pieniędzmi, a widzę, że kiedy wychodzą 
na parkiet i zaczynają tańczyć, okazują 
się w  gruncie rzeczy nieśmiałymi face
tami. W  tańcu nie da się oszukać, w  tań 
cu widać, co jest ważne dla konkretnego

Przyjechałem z matką 
do Polski jako kilkulatek, 

mówiłem tylko 
po hiszpańsku. 
Byłem synem  
rewolucjonisty

A G U S T IN  E G U R R O L A

człowieka, czy jest pewny siebie, czy nie
śmiały, czy ma jakieś problemy.
Miał pan kiedyś okazję obserwować 
tańczących polityków?
-  Tak, tańczą przede wszystkim ci, któ
rzy m ają jakąś w ewnętrzną równowa
gę, są w  środku poukładani, a to nie
liczni. 80 procent polityków m a tak m a
ły dystans do siebie, że nawet nie wyjdą 
na parkiet. Wychodzą ci, którzy mają tro
chę dystansu do siebie, poczucie w arto
ści, którzy nie walczą z całym światem, 
którzy potrafią się na m om ent odciąć 
od tego, co robią.
I z tych, których pan widział, kto najle
piej tańczy?
-  Chyba Marek Borowski. Na pewno wi
dać, że kiedyś tańczył, widać, że to lubi, 
że mu się to podoba i że nie widzi w tym 
nic śmiesznego.
Pańska droga do tańca nie była prosta, 
zaczął pan bardzo późno, jako 19-latek.
-  W tedy w  Polsce nie było tańca, były 
dancingi, były raptem  dwa czy trzy klu
by tańca i... szkoła baletowa. Ja do tań
ca trafiłem przypadkowo. Pewnego dnia 
wszedłem na salę i zobaczyłem tańczą
ce pary, tę modlitwę nóg na parkiecie... 
To wydało mi się tak  magiczne, że wie
działem -  to jest to, czego szukałem w ży
ciu. I zacząłem tańczyć. Wszyscy mówili 
mi, że „mój pociąg już dawno odjechał”, 
że czego ja  szukam w tańcu, tak póź
no zaczynając! I to było dobre pytanie... 
Szukałem w  tańcu spełnienia i chciałem 
w życiu coś robić naprawdę dobrze, coś 
absolutnie niezwykłego, co spowoduje, 
że dla ludzi będę kimś ważnym, że bę

dą mnie kochać za to, co robię, szukałe n 
akceptacji. I myślę, że właśnie w  tańcu 
to znalazłem.
A zanim pojawił się taniec, 
w latach 80., jakim był pan dzieckiem 
i młodzieńcem?
-  Do 19. roku życia byłem całkiem in
ny. Przyjechałem z matką do Polski jako 
kilkulatek, mówiłem tylko po hiszpai - 
sku i byłem synem rewolucjonisty, kt< - 
rego nie było w moim życiu, więc szuk; - 
łem wzorca i tym wzorcem był dziadek. 
On zaprowadził mnie do kościoła.
Był antykomunistą.
-  Tak, więc moja młodość minęła mi 
na służeniu do mszy, chodzeniu na pie - 
grzymki...
Był pan ministrantem w kościele, 
w którym księdzem był Jerzy Popie
łuszko, to nie był wtedy zwyczajny 
kościół...
-  Służyłem do mszy u księdza Jerzego, 
więc byłem młodym człowiekiem absolut
nie świadomym tego, co się w kraju dzieje. 
Księdzem pan nie został, chociaż mo
gło tak być.
-  Nie zostałem, mimo że miałem swoje
go rodzaju powołanie.
Na czym ono polegało?
-  Na chęci zmieniania tego, co wokó,, 
chęci mówienia ludziom, że jest coś waż
niejszego w  życiu niż tylko to, co nas 
na  co dzień otacza, że w arto iść prostą 
drogą przez życie, mówić prawdę.
i co się stało?
-  Taniec stanął na mojej drodze... Ge
ny, obraz ojca, o którym matka mi mówi
ła, że świetnie tańczy, opowieści o Kubie, 
to drzemało we mnie. I kiedy wszedłem 
wtedy na salę, usłyszałem cza-czę, rum 
bę, w  środku zaczęło coś się dziać...
Niech mi pan o tym opowie jaśniej.
-  Matka bardzo kochała mojego ojca, m i
mo że przepłakała przez niego tyle lat, w i
działem, że była też zafascynowana kul
tu rą  latynoamerykańską, tym, że ludzie 
czerpią radość ze słońca i z tego, co się 
dzieje wokół. Kiedy jako 19-latek usłysza
łem tę muzykę, nagle mój środek zaczął 
szybciej bić, nagle poczułem, że to też jest 
część mnie!
Wcześniej zdarzało się panu słuchać 
latynoskiej muzyki?
-  Byłem mały, ale pamiętam, że słuchali
śmy na Kubie Iglesiasa, to był wtedy jego 
czas, Kuba po prostu kochała Iglesiasa. 
Małe dziecko tym nasiąkło i to drzemało. 
Przyjechałem do Polski, a tutaj była ko
muna i było szaro...
Nie było słońca.
-  Nie było. Nauczyłem się szybko pol
skiego i za wszelką cenę chciałem być Po
lakiem i robiłem wszystko, żeby być ak
ceptowanym, żeby jak najmniej się wy
różniać. Dlatego jako dziecko używałem 
drugiego imienia Marek, dopiero póź-
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FOT. BART POGODA DLA VIVYI, MAREK SZCZEPAŃSKI (2)

Jej, jak nabrałem pewności siebie, postanowiłem 
,-rócić do Agustina. 
le miał pan wtedy la t?

Tak naprawdę to się stało po pierwszej wizycie 
a Kubie, miałem wtedy trzydzieści kilka lat, spo
iłem się z ojcem, doszedłem do wniosku, że nie 

na co uciekać, że warto też się zmierzyć z tym, co się 
1 ialo, zastanawiałem się, kim bym był na Kubie, 
ukbym tam żył.
laczego tak długo trwało zaakceptowanie
iebie?
Taniec to była moja droga do akceptacji siebie, 

o nie było coś łatwego. Ja nie mówię, że raz się za
tańczy i już się człowiek czuje wolnym. Ja powoli 
to swoje poczucie w artości budowałem. Już wcze
śniej powoli zaczynałem używać tego imienia i coś 
mnie w tym wszystkim fascynowało. Ale dopie
ro jak pojechałem tam , poznałem ojca, spędziłem 
z nim dużo czasu, a przyglądałem się już starszemu 
facetowi...
Był chyba obcy...
-  Już nie było mowy o relacji ojciec -  syn. Poznałem 
ciekawego człowieka, który skończył trzy fakultety, 
zjeździł cały świat, poświęcił swoje życie rewolucji, 
który miał w życiu mnóstwo kobiet, cztery małżeń
stwa... Patrzyłem, jak się porusza, jak chodzi, jak mó
wi, jak wita się z ludźmi.
\ próbował pan mu mówić, jak dalece to, że po- 
zucił pana polską mamę, wpłynęło na to, jak pan 
iktuje kobiety?
To była jedna z pierwszych takich drastycznych 
mów, bo dla niego kobiety są trochę jak powie- 
e, które trzeba mocno wdychać, on uwielbia ko

lty, one go fascynują, one go napędzają, ale nie 
końca widzi istoty, które można skrzywdzić, które 

■!iją, mają swoje marzenia, potrafią się zakochać, 
panu, zdaje się, odbiło w drugą stronę, z te- 
o, co czytałem, pan nie potrafił nawet przery

wać związku, który na przerwanie zasługiwał 
ze wszech miar?

Tak. To jest pewna traum a z dzieciństwa, bo jak się 
widzi matkę, dla której ojciec był miłością życia i któ
ra przez wiele lat później -  mimo że nie potrafiła już 
ułożyć sobie życia, przepłakała tyle lat i ze mną na rę-

H pstin  Egurrola. 37, tancerz i choreograf, 
wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski 
w tańcach latynoamerykańskich (jest półkrwi 
kubańczykiem). Reprezentował także nasz kraj 
w licznych konkursach międzynarodowych. Jako ledwie 
20-latek założył formację taneczną VOLT, która rozrastała 
się wraz ze sławą właściciela. Nosząca dziś z angielska 
brzmiącą nazwę Egurrola Dance Studio następczyni 
vOLT-u jest zdecydowanie najpopularniejszą w Warszawie 
Jeśli nie w całej Polsce) szkołą tańca. Mieści się w pięciu 
miejscach stolicy, a służy nie tylko kształceniu tanecznemu 
dorosłych i dzieci, ale też jako studio, gdzie powstają dwa 
największe dziś show TVN-u: „Taniec z gwiazdami” 
m !® *  i „You Can Dance”. W pierwszym

U Ć ! # A f £ l j 2  Egurrola układa choreografię,
KPmumj raksau w drugim jest jurorem.

Prywatnie mąż tancerki Niny Tyrki, przed rokiem został 
szczęśliwym ojcem córki noszącej imię po najsłynniejszej 
k°daj bohaterce operowej Carmen.

ku, ona przecież cztery lata na tej rewolu
cyjnej Kubie czekała, aż on do niej wró
ci -  nadal go kochała i żył w  niej ten żal
-  to to musi coś z człowiekiem zrobić.
Z panem zrobiło to, że nie potrafi ra
nić kobiet.
-  Tak, nie potrafię ich skrzywdzić, nie po
trafię odejść, jak  widzę płaczącą kobietę, 
to nagle jestem absolutnie sparaliżowa
ny, bo mam wrażenie, że ból, który czuje, 
jest dla niej nie do zniesienia.
A współczuje pan przegranym w „You 
Can Dance"?
-  Nie. Bo kiedy analizuję swoje życie, 
to dużo ważniejsze były dla mnie poraż
ki niż sukcesy, one mnie mobilizowały, 
uświadamiały, gdzie jest problem, zmu
szały do analizy, do niepokoju, do szuka
nia przyczyny. Myślę, że oni przegrywają 
w  „YCD” i od tego dojrzeją, zrozumieją, 
że ta porażka mogła być lepsza i ważniej
sza niż wygrana.
Pan chodzi czasem na spektakle 
baletowe?
-T ak .
Co się panu w nich podoba? Perfekcja? 
Cichy tupot?
-  Chodzę i zastanawiam się, co taką es
tetyką, tym charakterem ruchu oni mogą 
jeszcze pokazać, co mogą jeszcze wyrazić. 
Ale nie jest to coś, co budzi moje emocje. 
Nogi panu nie biegną do skakania?
-  Nie, po prostu patrzę, jak oni zna
leźli swoją drogę w tańcu. Nie chodzę 
na balet dla emocji, chodzę raczej, żeby 
podziwiać.
Dokąd pan chodzi po emocje?
-  Przede wszystkim na salę treningową, 
żeby ich szukać w sobie. I znajduję je, 
patrząc na innych, którym często wska
zuję drogę, patrząc, jak odkrywają sie
bie, jak stają się mądrzejsi, lepsi, to bu
dzi moje ogromne emocje, widok, jak 
ktoś się rozwija. Chodzę też po emocje 
na spektakle tańca współczesnego. Też 
koncerty gwiazd, dla których taniec jest 
czymś ważnym, którym oni pogłębiają 
swoje widowisko, budzą moje ogromne 
emocje.
Czy przy oglądaniu w wiadomościach 
telewizyjnych scen - kiedy demon
stranci biegną, ścierają się z policją, 
rzucają kamieniami, czasem coś śpie
wają - czuje pan podobne emocje?
-  To jest ogrom na inspiracja dla chore
ografa. Choreografowie czerpią z tego, 
co widzą. Nieraz „pracuję”, patrząc na lu
dzi na przystanku autobusowym, na spo
sób, w  jaki się poruszają, bo po tym moż
na poznać, skąd ktoś przyszedł, w jakim 
jest momencie swojego życia, to może 
być inspiracją. Tak samo, jak  patrzy się 
na manifestacje, widzi się ludzi, którzy 
czują rozpacz, lęk, ale idą, to może być 
ogromna inspiracja, jak takie emocje po
kazać na scenie.

Jako młody człowiek chodził pan 
na pielgrzymki do Częstochowy. Czy 
coś z ruchów, majestatyczności takiej 
pielgrzymki może przydać się chore
ografowi?
-  Cała liturgia kościelna to jest swego 
rodzaju choreografia, jak w ruchu sce
nicznym, w tym momencie ołtarz czy to, 
co dzieje się wokół niego, staje się sceną. 
Każdy ruch w jakiś sposób jest omówio
ny i przemyślany, niekiedy setki lat temu. 
To jest ogrom na nauka choreografii pa
trzeć, kiedy m inistrant podchodzi z wi
nem czy m om ent podniesienia, czytania 
Pisma Świętego, tem u wszystkiemu to 
warzyszą dopracowane ruchy. Tak samo, 
kiedy pielgrzymki dochodziły do Jasnej 
Góry, tłumy się rozlewały wokół klaszto
ru, odbywała się msza, tłumy klękały, po
chylały głowy, wstawały...
Bóg jest dla pana wielkim 
choreografem?
-  Bóg jest największym choreografem. 
Powiedział mi pan, jak wiele tracę, nie 
tańcząc. Mam 48 lat, czy jest sens, że
bym w swoim wieku zaczynał się uczyć 
tańca?
-  Odpowiedź na to pytanie najlepiej zna
leźć w Argentynie.
Czemu?
-  Buenos Aires to stolica tańca. Miałem 
okazję być i oglądać milongi, imprezy tan
ga. Patrzyłem, co powoduje, że ludzie tam 
przychodzą, jak tańczą, jak siebie proszą 
do tańca i jak wygląda sam taniec. I rze
czą uderzającą było to, że najlepsi tange- 
ros to byli już bardzo dojrzali mężczyźni, 
żeby nie powiedzieć staruszkowie... Tan
cerzem tanga, który wzbudzał moje naj
większe zdziwienie i największy entu
zjazm kobiet, był 70-letni facet. Tańczył 
w czasie jednego wieczoru z 30 kobieta
mi, które po prostu czekały na swoją kolej
kę. Zamykali oczy, przytulali się do siebie 
policzkami i miałem wrażenie, że te ko
biety nie z nim tańczą, tylko z tym, co on 
ma w środku, z jego życiem i przeżycia
mi. On potrafił je tak wprowadzić w swój 
świat, że były jego bez reszty. I to świadczy 
o tym, że taniec jest przede wszystkim dla 
ludzi dojrzałych, bo jest sztuką, w której 
trzeba umieć też coś opowiedzieć. Dzie
ci i młodzi ludzie szukają w tańcu przede 
wszystkim sprawności, tego, żeby za
chwycać innych, natomiast ludzie dorośli 
szukają wyrażenia siebie. Do tańca trzeba 
dorosnąć. Pan dorósł?
Nie sądzę. Byłby pan zwolennikiem 
wprowadzenia lekcji tańca w szkole?
-  Bardzo często się nad tym zasta
nawiam, ale boję się, że wtedy taniec 
by stracił to coś magicznego, bo stałby się 
przymusem. Musi być dobrowolny, każ
dy człowiek musi dojrzeć do tego, że chce 
tańczyć, że jest już na tyle silny, żeby się 
na to odważyć.

P R Z E K R Ó J  | 12 S T Y C Z N I A  2 0 1 0  35



3 6  P R Z E K R Ó J | 12 S T Y C Z N IA  2 0 1 0

SYTY KRZYŻOWIEC BAR TO SZ  STA SZCZYSZYN

G
dy w październiku ubiegłe
go roku dziennikarze tabloidu 
„Expressen” ujawnili, że Jan 
Guillou w latach 60. współ
pracował z KGB, znów zna
lazł się on w  środku medialnej 
burzy. Nie pierwszej i zapew
ne nie ostatniej w  jego wie- 
oletniej karierze. Szwedzki pisarz bowiem 

ma talent do ściągania gromów na swoją gło
wę. Jest dziennikarskim celebrytą, prowoka
torem, a zarazem jednym z najsprawniejszych 
szwedzkich prozaików. Stworzona przez niego 
trylogia o templariuszu Arnie w Szwecji sprze
dała się w przeszło dwumilionowym nakła
dzie. Hitem okazał się także film Petera Flin- 
tha „Templariusze. Miłość i krew”, goszcząca 
właśnie na naszych ekranach adaptacja pierw
szych dwóch części serii (polskie wydanie Vi- 
deograf II). Przedstawiona w  niej historia mi
łości, zdrady i intryg ludzi władzy przy biogra
fii Jana Guillou wygląda jednak jak lektura dla 
pensjonarek. Bo pisarz ze Sztokholmu skrywa 
więcej tajemnic niż większość książek o skar- 
ach templariuszy i wciąż nie sposób rozstrzy- 
ląć, czy jest sprytnym oportunistą, czy czło- 
ekiem naznaczonym przez błędy młodości? 
erackim szalbierzem czy geniuszem pióra? 

5 piegiem czy demaskatorem obnażającym 
ladużycia władz?

/ytrawny śledczy
ierwszy raz zrobiło się o nim głośno 

w 1973 roku. Pracował dla lewicującego pisma 
„Folket i Bild/Kulturfront”, kiedy w a z  z Pete
rem Brattem opublikował artykuł ujawniają
cy istnienie IB, szwedzkiej służby specjalnej 
funkcjonującej poza oficjalnymi strukturami 
państwa. Korzystając z informacji jej byłego 
pracownika, Guillou i Bratt pisali o inwigilacji 
środowisk lewicowych, współpracy z amery
kańskimi i izraelskimi służbami specjalnymi 
oraz o bezpośrednich powiązaniach IB z kan
celarią prem iera Olofa Palmego. Doniesie
nia młodych dziennikarzy szybko zostały zde
mentowane przez polityków. Sven Andersson, 
ówczesny minister obrony, stanowczo zaprze
czał, jakoby IB miało kogokolwiek infiltrować 
czy też prowadzić zagraniczne operacje, a sej
mowe dochodzenie nie potwierdziło nielegal
nych działań tych służb.

Zarzuty usłyszeli natom iast dziennikarze: 
Guillou, Bratt, ich informator Hakan Isacson 
oraz fotograf Ove Holmqvist. Wszyscy zostali 
skazani za szpiegostwo na dziesięciomiesięcz
ną odsiadkę. Guillou odbył jedynie część kary, 
u po opuszczeniu aresztu został gwiazdą swo
jej profesji. Afera IB uczyniła z niego dzienni
karskiego męczennika, ale zostawiła też ma
to przyjemną pamiątkę -  wciągnięty przez 
szwedzkie władze na listę domniemanych ter
rorystów do dziś ma problem z zagraniczny-

Niech się święci Święto Pracy. 1 maja 1973 roku: Guillou (w środku). Peter Bratt (z prawej) 
i redaktorka „Folket i Bild/Kulturfront” Greta Hofsten w redakcji magazynu

mi podróżami. Właśnie z tego powodu 
w 2003 roku nie mógł stawić się na cere
monii wręczania Oscarów, mimo że „Zło” 
nakręcone według jego powieści przez 
Mikaela H ifstróm a było jednym z kan
dydatów do tej nagrody.

Jego opinię wywrotowca potwierdza
ły kolejne skandale. W 1976 roku poru
szył opinię publiczną, kiedy w jednym 
ze swoich tekstów zaatakował Izrael, na
zywając go „państwem apartheidu” zbu
dowanym na rasizmie i niesprawiedliwo
ści. Sporą dyskusję sprowokowała także 
wydana rok później książka „Irak -  nowa 
Arabia” (napisana wraz z ówczesną żoną 
Mariną Stagh), w której entuzjastycznie 
pisał o rządach partii Baas. Sądził, że pod 
rządami Ahmeda Hassana al-Bakra oraz 
Saddama Husajna Irak bardzo szybko 
dorówna europejskim standardom ży
cia, zadając kłam rasistowskim opiniom 
na temat Wschodu. Wierząc w świetlaną 
przyszłość Iraku, Guillou jednocześnie 
miotał oskarżenia wobec myślicieli Za
chodu -  krótkowzrocznych intelektuali
stów oraz ksenofobów.

Skrzywdzony chłopiec
Na stronie internetowej Jana Guillou wi
dzimy zdjęcie uśmiechniętego pisarza 
z wielkim kuchennym nożem przy twa
rzy -  ten człowiek potrafi grać własnym

wizerunkiem. Jako pisarz dla sławy oraz 
pieniędzy wywlekał rodzinne brudy i nie
bezpiecznie bawił się swoją biografią.

Kiedy w  1981 roku opublikował po
wieść „Zło”, nie ukrywał, że inspirowa
na jest jego osobistymi doświadczenia
mi. Historia 14-letniego Erika odreago
wującego w szkolnych murach przemoc, 
której doświadcza ze strony okrutnego 
ojczyma, miała być opowieścią o trau
matycznej młodości pisarza. Zgadzało się 
wiele faktów: ojciec Guillou, pracownik 
francuskiej ambasady, porzucił rodzinę 
i zamieszkał w sąsiedniej Finlandii. Mło
dy Jan wychowywany był przez matkę 
M ariannę oraz ojczyma. Jak powieścio
wy bohater mieszkał na przedmieściach 
Sztokholmu i tak jak  on sprawiał poważ
ne problemy wychowawcze -  został wy
rzucony z jednej ze szkół za złe zachowa
nie: fizyczną i psychiczną przemoc, za
straszanie kolegów oraz kradzieże. Fabu
łę powieści Guillou osnuł na przeżyciach 
z młodości, ale kreując postać refleksyj
nego i skrzywdzonego Erika, wymieszał 
biograficzną prawdę z fikcją.

Na nic zdały się tłumaczenia m at
ki, nauczycieli i przyjaciół z dzieciństwa, 
którzy podważali prawdziwość traum a
tycznych historii -  publiczność kupi
ła je jako prawdziwe. Głównie dlatego, 
że Guillou okazał się znakomitym —>
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—> pisarzem. Nawiązując do Musila i Vargasa Llo
sy, stworzył obraz okrutnego, zhierarchizowanego 
świata, a zarazem wnikliwe studium  zła. N apisa
ne błyskotliwym językiem, dobrze skonstruowane 
„Zło” okazało się lekturą dotkliwą (taką pozosta
je też w  świetnym polskim przekładzie Anny Mar- 
ciniakówny), a literacka klasa książki oraz skandal 
towarzyszący jej wydaniu zaowocowały niemal pół
milionowym nakładem. Komercyjny sukces „Zła” 
pokazał, że umiejętne mieszanie fikcji z rzeczywi
stością pomaga budować w łasną legendę i zara
biać wielkie pieniądze. Zapewne dlatego Guillou 
postanowił przemycić elementy swojej biografii 
do kolejnych powieści. Ich bohaterem był Carl Gu- 
stav Gilbert Hamilton (vel Coq Rouge), agent spe-

To były tylko 
rozmowy 

o polityce. Parę 
nieistotnych spotkań. 

Zresztą przecież 
nie jest zbrodnią 

spotkać się 
z kimś z obcego 

wywiadu
 1 JAN GUILLOU O KONTAKTACH Z KGB ------

■ ■'■li

cjalny współpracujący ze szwedzkim wywiaden i. 
Od 1986 roku, kiedy to ukazała się pierwsza pt - i 
święcona m u powieść, Hamilton aż dwunaste - 
krotnie gościł na stronach książek Guillou. Stał 
się najpopularniejszym szpiegiem Skandynawii. 
Nazywany „nordyckim Bondem”, stworzony zc - 
stal na obraz i podobieństwo samego pisarza.

Wywodził się z arystokratycznej rodziny, był 
przeciwnikiem wojny w  W ietnamie, zajadłyi i 
lewicowcem i -  jak Guillou w latach 60. -  nale - 
żał do Maoist Clarte, studenckiej grupy antyff - 
szystowskiej związanej ze skrajnie lewicowym 
skrzydłem Komunistycznej Partii Szwecji. Opisu
jąc przygody bohaterskiego agenta, autor „Zła ’ 
umiejętnie wykorzystywał swoją wiedzę o Bli - j 
skim Wschodzie i służbach specjalnych. W kolej
nych częściach serii kazał Hamiltonowi walczy: 
z izraelskimi terrorystam i, zapobiegać przemy 
towi broni nuklearnej wykradzionej z M urm ań
ska, a nawet ścierać się z sycylijską mafią. W rze 
czywistość sensacyjnych powiastek wplatał ele 
menty realnej polityki -  w niedawnej „Madame 
Terror” w tle szpiegowskiej intrygi pojawiała się 
między innymi Condoleezza Rice.

Losy Hamiltona wzbogacał też opisami wła 
snych doświadczeń, czego najbardziej oczywi 
stym dowodem była powieść „Fiendes fiende” 
(„Wróg wroga”), w której szwedzki superbohate 
oskarżany był o szpiegostwo. Na tym nie kończy 
ły się autobiograficzne inkrustacje. Dokumenty 
opublikowane przez Sapo, szwedzką służbę spe 
cjalną, a nagłośnione przez dziennik „Expres 
sen” w październiku ubiegłego roku, rzuciły no 
we światło na opisywane przez niego szpiegów 
skie historie.

Rosyjski szpieg
Dziennikarze szwedzkiego tabloidu Mikael Hyliri 
i Micke Ólander ujawnili bowiem, że od 1967 ro
ku przez pięć lat Guillou był sowieckim agentem. 
Spośród 700 stron, które liczy tom dokumentów 
ujawnionych przez Sapo, 20 poświęconych jest 
pisarzowi i relacjom łączącym go z oficerem KGB | 
Jewgienijem Gergelem, który w  latach 60. i 70. 
rezydował w radzieckiej ambasadzie w  Sztok 
holmie. Dla Gergela młody dziennikarz miał być 
źródłem informacji na tem at środowiska młode 
lewicy. Sam Guillou zaś miał nadzieję, że dzię
ki kontaktom z oficerem KGB uda mu się lepiej 
poznać mechanizmy rządzące tajnymi służbami 
i zbadać, w  jaki sposób sowiecka agencja infiltru
je społeczeństwo. Zręczniejszym manipulatorem 
wydaje się szwedzki pisarz, który wykorzystywał 
swoje obserwacje, pisząc artykuły o agentural- 
nym światku, a później -  serię powieści. Między 
innymi dzięki znajomości z Gergelem rok po za
kończeniu ich współpracy zyskał sławę jako tro
piciel nielegalnych służb politycznych.

I choć z akt dotyczących Guillou nie wyłaniał 
się obraz demonicznego agenta, szukający sensa
cji dziennikarze chcieli przykleić m u taką łatkę. 
Autor „Zła” tłumaczył, że przyjmowanie pienię
dzy za współpracę miało dowodzić jego pozornej 
zależności, a rozmowy, które odbywał, nie doty
czyły środowiska dziennikarskiego, lecz między
narodowej polityki, wojny w Wietnamie i spra-

lvy palestyńskiej. W  wywiadach brzmiał tak 
przekonująco, że brukowce wyciągnęły prze
jaw niemu potężniejsze działa. Jego działal
ność szpiegowską połączono ze śmiercią 
l\rne Lemberga, dziennikarza zamordowa
nego w Ugandzie w 1979 roku, który 12 lat 
ccześniej doniósł Sapo o powiązaniach 
niillou. Nikt nie był w  stanie wyjaśnić, ja- 

związek z jego tragiczną historią miał 
u edzki pisarz, a on sam mówił dzienniko- 
i „Svenska Dagbladet”, że rewelacje auto- 
iw obwiniających go o śmierć Lemberga są 
dynie ich chorym wymysłem. Zaskakująco 

jzybko więc opadł kurz medialnej bitwy.

lidas z Sódertalje
(sensacyjne doniesienia dotyczące agentu- 
jralnej przeszłości dziennikarza pozostawiły 
zaledwie rysę na jego wizerunku. Po raz ko-

!ejny pokazały natomiast, że Guillou jest Ze- 
igiem szwedzkiej kultury -  niczym bohater 
Mlena świetnie odnajduje się w  każdym oto- 

|czeniu. Ma na swoim koncie głośne książki 
publicystyczne i szpiegowskie czytadła, psy-

Fhologiczne „Zło” i historyczną trylogię, pi
ał do najpoważniejszych szwedzkich tytu- 
>ów, ale ma swoją rubrykę w popołudnio- 
ym brukowcu. Wywołuje skandale, budu- 
własną legendę i korzysta z niej dla zwięk- 
mia swojej popularności.
Gdy po atakach na  World Trade Center 
iczas największego festiwalu literackiego 
kandynawii Gothenburg Book Fair ogło- 
no trzyminutową ciszę mającą uczcić 
iry terrorystów, Guillou ostentacyjnie 
szedł. Manifestując swój sprzeciw wobec 

wawej amerykańskiej polityki, jednocze
nie skupił na  sobie uwagę szwedzkich me- 

liiów. Te ostatnie mówiły o nim także wte-

Szwedzka dy, gdy krytykował szwedzką polity-
ekranizacja kę imigracyjną i gdy dzielił się przę
d ł a ” Guillou myśleniami na tem at „mody na ho-
(2003) została moseksualizm”. Pisano o nim tym
nominowana chętniej, że jego córka Ann-Linn jest
do Oscara znaną w Szwecji działaczką femini

styczną i żyje w związku partnerskim 
z Sandrą Andersson, córką słynnego 
reżysera Roya Anderssona.

Guillou potrafi manipulować me
diami. Pisarz, który swoją autobio
grafię zatytułował „Siła i bezsilność 
słowa”, często wykorzystuje pierwszą 
z tytułowych właściwości słów. Dzię-

FOT. FORUM, OLLE WESTER/SCANPIX/FQRUM, 
SCANPIX/FORUM, INTERFOTO/FORUM, KINO ŚWIAT

ki marketingowemu sprytowi i bez
sprzecznemu talentowi stał się jed
nym z najlepiej zarabiających ludzi 
kultury. Książki tego pisarza sprze
dają się w  milionowych nakładach 
i są tłumaczone na kilkanaście języ
ków, a popularność prozy przyciąga 
również filmowców. W adaptacjach 
szpiegowskich thrillerów  Guillou 
występowali najwięksi gwiazdorzy 
szwedzkiego kina: Stellan Skarsgard 
i Peter Stormare. Ekranizacja napi
sanej przez niego sagi o tem plariu
szu -  z budżetem sięgającym 30 m i
lionów dolarów -  była najdroższą 
produkcją szwedzkiej kinem atogra
fii, a „Zło” Mikaela Hafstróma oprócz 
popularności zdobyło też uznanie 
krytyków.

Bo autor „Madame Terror” to nie 
tylko cynik skrywający się za ironicz
ną maską, ale także znakomity pisarz, 
który literackie rzemiosło raz podnosi 
do rangi sztuki, by znów oddać swój 
talent w służbę mamony. Oprócz mi
lionów koron na jego koncie znajdu
jemy również nagrody dla telewizyj
nej osobowości roku i najlepszego 
szwedzkiego pisarza. Jest współwła
ścicielem (wraz z między innymi Li
zą Marklund, królową szwedzkiego 
kryminału) jednego z największych 
szwedzkich wydawnictw literackich 
-  Piratforlaget -  i autorem  ostrych 
felietonów. Konsekwentnie kontro
wersyjny, czasem odważnie odrzuca
jący polityczną poprawność jest bo
daj najbardziej tajemniczym celebry- 
tą Europy.
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Widowiskowe
ziewanie

Żeby przetrwać ten film, 
trzeba wiary krzyżowca

w ZASADZIE WSZYSTKO

jest, jak trzeba: rycerski 
epos z wojnami 
krzyżowymi w tle, 
wielka miłość i nie 
mniejsza zdrada. Piękne 
widoki, widowiskowe 
pojedynki przetykane 
odpowiednio patetycznie 
wygłaszanymi kwestiami 
dotyczącymi, nazwijmy 
to, spraw ostatecznych.
I to wszystko 
za europejskie 
pieniądze. A jednak 
film nie działa nawet

w wyznaczonych ramach 
widowiskowego kiczu. 
Jesteśmy w XI wieku. 
Niejaki Am Magnusson 
(nijaki dobólujoakim 
Natterqvist) ląduje 
w zakonie, w którym 
uczy się, jak dobrze 
mordować w imię 
Boga Zanim jednak 
przystąpi do rzeczy, 
zdąży spłodzić syna 
dziewczynie o „perłowych 
włosach” (Sophia Helin) 
i przeżyć wiele, jeżeli 
wierzyć scenarzyście, 
fascynujących przygód. 
Ci, którzy nie uwierzą, 
wynudzą się jednak

setnie. Film Petera 
Flintha mizdrzy 
się do nas ładnymi 
widoczkami, niewątpliwą 
spektakulamością, 
niestety zupełnie 
zapominając o bohaterach 
(a jest ich tu kilkunastu!) 
i nawet nie próbując 
zarysować sensu ich 
ekranowej egzystencji. 
Podobno to wynik tego, 
że pokazywana u nas 
wersja jest zaledwie 
fragmentem oryginalnej 
czterogodzinnej dylogii. 
Wierzę, ale sprawdzać 
nie chcę.

Michał Burszta

„Tem plariusze. M iłość i k re w " reż. Pe te r Flin th , Szwecja/ 
Norwegia, 2007, Kino Świat, 159', premiera 25 grudnia
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Księżniczka, żaba i tabu
Po wyprodukowaniu 4 8  pełnometrażowym h 

animacji rysownicy Disneya wreszcie 
odważyli się użye do kolorowania 

księżniczki brązowej kredki

PRZEŁAM IE STEREOTYPY

czyje umocni? Jak 
na „Księżniczkę i żabę”, 
49. animację Disneya 
(na ekranach od 15 stycz
nia), zareaguje konser
watywna biała publicz
ność? Wreszcie: jaka bę
dzie pierwsza bajkowa 
czarnoskóra księżnicz
ka? Tego typu pytania 
przetaczały się przez za
chodnią prasę -  od „The 
New York Times”, przez 
„Hollywood Repor
ter”, po „The Guardian”
-  od maja 2009 roku, 

czyli od momentu, gdy 
Disney puścił w  świat 
szczegóły fabuły swo

jej najnowszej anima
cji, w  tym informację 
o tym, że jej główna bo
haterka będzie Afroame- 
rykanką. Dlaczego ponad 
40 lat po wprowadze
niu w USA zrównującej 
w prawach białych i czar
nych ustawy o prawach 
obywatelskich, w  cza
sach prezydentury Ba- 
racka Obamy czarna baj

kowa postać tak bardzc 
media i widzów porusza? 
Odpowiedź na to pyta
nie znajdziecie we wspi - 
mnieniach z dzieciństw i. j 
Przecież wyróżnikiem 
prawie wszystkich disnki
jowskich postaci księż
niczek -  od Królewny 
Śnieżki, przez Kopciusz 
ka, po Piękną z „Pięknej 
i bestii” i Arielkę z „Ma- j 
łej syrenki” -  były nie tyl
ko wielkie, lśniące oczy, 
smukłe sylwetki i niena 
ganne fryzury, ale także 
śnieżnobiałe lica. Jedy
nym w historii Disneya 
odstępstwem od reguły, 
która nakazywała, by po
staci o błękitnej krwi 
miały zawsze białe skó
ry, była śniada księżnicz
ka Jasmina z „Alladyna’ 
Przerażające? Owszem, 
dlatego o rasistowskich 
grzeszkach wytwór
ni Disneya powstała już 
niejedna praca nauko
wa. Ale to już opowieść 
na zupełnie inną bajkę...

U

Os car Rita Levi-
Niemeyer -Montalcini

Johannt
Heesters

M IM O SKOŃCZONEJ SETKI

wciąż nie myślą o eme
ryturze. „Nie ma czego 
świętować” -  wzruszał nie
dawno ramionami Oscar 
Niemeyer, słynny brazylij
ski architekt, w  dniu swoich 
102. urodzin. Ten dzień 
spędził jak zwykle: przy de
sce kreślarskiej, z przerwą 
na spotkanie z dziennika
rzami i zjedzony na mieście 
obiad.

Wciąż aktywna zawodowo 
jest również ponadstuletnia 
Włoszka Rita Levi-Mon- 
talcini, laureatka Nagrody 
Nobla w dziedzinie me
dycyny, która czas dzieli 
między pracę laboratoryj
ną nad meandrami mózgu 
a działaniem na rzecz mło
dych naukowczyń z krajów 
rozwijających się.
Choć od kilku lat na każ
de swoje urodziny daje

koncert, nie wypada śpie
wać „Sto lat” Johannesowi 
Heestersowi, bo w grud
niu skończył on 107 la t 
Słynny od lat 20. XX wieku 
niemiecki śpiewak holen
derskiego pochodzenia 
wciąż budzi kontrowersje, 
bo w czasie wojny śpiewał 
dla Wehrmachtu i żoł
nierzy SS między innymi 
w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. -  mil

NIEZNANE O ZNANYCH, CZYLI SKOK W BOK

Nowa twarz gwiazdy 
„MASH”

Alan Aida robi karierę 
jako gospodarz programu 

popularnonaukowego

I  'EWNYM SENSIE NIC, CO LUDZKIE,

I  było mu obce już w czasach,
I  parał się aktorstwem. W pierw- 

kolejności Aida kojarzony jest 
I  ecież z długoletnią rolą chirur- 

w serialu „MASH” w  drugiej 
I  udziałem w filmach Woody’e- 
I > Allena „Wszyscy mówią: Kocham 
I  ię”  czy „Tajemnica morderstwa 
l a Manhattanie”. Pierwsze do
świadczenie dostarczyło mu wiedzy 
Ina temat ludzkiego ciała, drugie 
|(czyli praca z ekscentrykiem Alle

nem) -  ponadprzeciętnej 
wiedzy na temat ludz

kiego umysłu, w  szczególności 
przeróżnych neuroz.
W swoim najnowszym (ma już 
na koncie emitowany latami 
„Scientific American Frontiers”), 
produkowanym przez PBS pro
gramie popularnonaukowym 
„The Humań Spark” (premie
ra 6 stycznia) 74-letni Aida już jako 
dziennikarz zgłębia z kolei tajni
ki antropologii, próbując odnaleźć 
„brakujące ogniwo”. Co nas różni 
od szympansów? Jaka była dro
ga od człowieka neandertalskiego 
do homo sapiens -  oto, co dziś nurtu
je pamiętnego Sokole Oko z serialu 
Roberta Altmana. Ale Aida nie jest 
ani pierwszym, ani jedynym gwiaz
dorem, który za cenę lukratywnego 
kontraktu z telewizją odnalazł w  so
bie zupełnie nową pasję. -  kp

O  Christie -  pierwsza czarna koleżanka bladoli- 
cej Barbie. W  sprzedaży od 1968 roku. Wyłączając 
kolor skóry, wyglądała identycznie jak  jej biała przy
jaciółka. Twórcy zupełnie nie uwzględnili różnic 
fizycznych charakterystycznych dla każdej z ras.

*■» Ł

Człowiek z metalu
Christopher Lee opowie o swoim wielkim przodku Karolu 

Wielkim. Ale nie w'kinie -  woli symfoniczny metal

SREBRNY NOS 
ASTRONOMA

DLACZEGO NIE WARTO NADUŻYWAĆ KRÓLEWSKIEGO LOŻA Woźniak 
I 0 TYM, ŻE WSTRZYMYWANIE SIE MOŻE KOSZTOWAĆ 

ŻYCIE, CZYLI KRYMINALNA ZAGADKA SPRZED WIEKÓW

No i chyba to, kurczę, przega
piłam. Wie ktoś, czy w końcu 
otwarto grób łycho Brahe 

w kościele tyńskim w czeskiej 
Pradze? A tak się w  zeszłym 
roku odgrażali, że to zrobią. 
Przypomniało mi się właśnie, 
jak zaczęłam się zastana 
wiać, co mnie ominęło 
w 2009 roku. Przegrze- 
bałam Internet -  nic

W  ŻYŁACH 87-LETN IEGO  AKTORA PŁYNIE N IE LADA KREW. CHRISTO-

pher Lee, znany z ról Draculi, Sarumana czy tytułowej roli w bondow- 
pkim „Człowieku ze złotym pistoletem”, jest potomldem samego Karola Wiel
kiego. I tym cesarskim pochodzeniem zamierza się pochwalić. „Ku mojemu za
skoczeniu i głębokiej radości odkryłem w sobie nowy talent” -  cieszy się w na
graniu opublikowanym w  Internecie. A chodzi o talent muzyczny.

W połowie marca jego śpiew usłyszymy na płycie „Charlemagne: By the 
Sword and the Cross”. W  nagraniach wzięła udział orkiestra symfoniczna, chór 
oraz goście, których nazwiska Lee trzyma na razie w tajemnicy. „W tej opo
wieści pojawia się przecież wiele postaci. Oprócz Karola Wielkiego, w które
go wcielę się sam, jest jego ojciec, brat, jest nawet papież” -  mówi Lee. Aktor 
W spółpracował luźno z metalowymi kapelami Rhapsody in Fire oraz Manowar 
f to chyba sprawiło, że „Charlemagne” nie będzie opowieścią z krainy łagodno- 

ri: „Nazywamy to symfonicznym metalem. To fascynujące, że na tym etapie 
ycia będę traktowany jako wokalista metalowy. Kiedy album już się ukaże, bę- 

tó e  sensacją” -  obiecuje Lee, a my już marzymy o koncertach. -  mh

me ma, ze otworzy
li. A chyba by było, 
prawda?

Dlaczego tak mi zale 
ży? Po pierwsze, jestem cie
kawa, czy duński astronom rze
czywiście miał nos ze srebra. 
Swój własny stracił ponoć w po
jedynku. Podobno na różne 
okazje robił sobie rozmaite pro
tezy. Kiedy w 1901 roku otwar
to jego grób po raz pierwszy, 
kości czaszki były zielone. Nie
którzy przypuszczali, że to na
lot z miedzi i że ten nos to niby 
był miedziany.

Po drugie, ciekawa jestem, 
dlaczego Brahe właści
wie umarł. Anegdota mó

wi, że zabiło go... powstrzymy
wanie się. Na jednym z przyjęć 
urządzanych na praskim dwo
rze wypił podobno dużo pi
wa. A że affontem było opu
ścić imprezę przed cesarzem, 
astronom zacisnął nogi i wy
trzymał do końca. Kiedy wró
cił do domu, nie mógł już jed
nak wycisnąć z siebie ani kro
pli i po 11 dniach zmarł w  wiel
kich cierpieniach (do dziś pras
cy piwosze w  drodze do toale
ty mawiają: „Nie chcę umrzeć 
jak łycho Brahe”). Plotka plot
ką, a jak było faktycznie? Mo
że przyczyną zatrzymania mo
czu był kamień moczowy, mo
że uremia (uszkodzenie nerek)? 
Ciekawe byłoby dowiedzieć się 
prawdy. Jest jeszcze jedna teo
ria: po zbadaniu kilku włosów 
z wąsów Brahe przechowywa
nych przez Muzeum Narodowe 
w Pradze (po historii z penisami

sławnych ludzi znajdującymi 
się w rozmaitych kolekcjach nic 
mnie już nie zdziwi) w organi
zmie astronoma stwierdzono 
wysokie stężenie rtęci. Doko
nujący analizy naukowcy z Uni
wersytetu z Lund oświadczy

li, że rtęć nie gromadziła 
się w ciele Brahe stop

niowo, ale została 
połknięta 13 godzin 
przed jego śmiercią. 
Czy to był rodzaj te 

rapii nerek (Brahe był 
alchemikiem i intereso

wał się medycyną)? Czy też 
może ktoś go zamordował?

Wrogów mu nie brakowało. 
Być może otrucie zlecili je 
zuici, a może to uczeń Jo

hannes Kepler chcący przypi
sać sobie osiągnięcia Duńczy
ka? Eryk Brahe, zadłużony ku
zyn? Miłością do Brahe nie pa
łał też duński król Christian IV. 
Astronom był ulubieńcem po
przedniego króla Danii Fryde
ryka II (przybrany ojciec Brahe 
zmarł na zapalenie płuc, któ
rego nabawił się, ratując króla 
przed utonięciem), łycho dostał 
od Fryderyka II nawet prywat
ną wyspę, na której wybudował 
nowoczesne jak na XVI wiek 
obserwatorium. Gdy Fryderyk 
zmarł, nowy król zrównał ob
serwatorium z ziemią (powo
dem owej furii był ponoć ro
mans Brahe z królową matką 
i plotki, że Christian jest nie
ślubnym synem Brahe), a astro
nom uciekł do Pragi pod skrzy
dła ekscentrycznego mizantro
pa, cesarza Rudolfa II.

Gdzie szukać prawdy? W gro
bie astronoma. Nie wiem, czy 
go otwarto. Myślę, że ciągle nie, 
bo ostatni raz, kiedy o tym czy
tałam, czeski episkopat kręcił 
nosem na grzebanie w tyńskim 
kościele. Kto ma uszy do słucha
nia, niechaj jednak słucha. Mo
że w tym roku zagadka krymi
nalna sprzed kilkuset lat docze
ka się rozwiązania...

■
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■CYWILIZACJA \ ^ h j m  Łyc jo cC n iu :
TAK BARDZO SKUPILIŚMY SIĘ NA ŚLEDZENIU 

BLIŹNICH, ŻE NIE STARCZYŁO NAM JUŻ 

MIEJSCA ANI NA TEKST O NORNICACH,
ANI NAWET NA ROZBIERANE ZDJĘCIA 
CZŁONKÓW REDAKCJI

I

t e k s t  p io t r  Sta n isł a w sk i, ilu st r a c ja  jak ub  ja b ł o ń sk i

]
■KOJNY W IECZÓR, ZBLIŻA SIĘ 22 , SIEDZISZ

fia kanapie z książką, gdy nagle dzwoni tele- 
n. Kto, u  licha, dobija się o tej porze? Podno

sisz słuchawkę i słyszysz: „Cześć! To Michał?” 
odnie z prawdą odpowiadasz: „Nie”. Chwi- 

a wahania i kolejne pytanie: „A kto mówi? 
co to za numer?”. Naturalna reakcja -  obu

rzenie. Nie dość, że ktoś wydzwania do ciebie, 
o jeszcze każe się przedstawiać i podawać swój 
numer telefonu. No po prostu zwykła bezczel- 
ość. Zależnie od nastroju mieszasz dzwonią- 
ego z błotem, udzielasz mu lekcji grzeczności 
lb po prostu odkładasz słuchawkę.

A już chwilę później siadasz do Facebooka 
rybkim ruchem akceptujesz dodanie nowe- 
znajomego. Skądś go chyba znasz, skoro 
do ciebie zgłosił, tylko skąd? No nieważne, 
sz już 122 znajomych i najwyraźniej jesteś

I-popularny, więc ludzie się gamą. Tyle że przy 
kazji dałeś komuś zupełnie obcemu dostęp 
i wszystkich informacji, które zawiera twój 
ofil -  listy znajomych, miejsca zamieszkania, 

I >'up zainteresowań, zdjęć, głupich i mądrych 
I  omentarzy. To znacznie więcej niż imię, na- 
I  wisko i numer telefonu, których podania od- 
Ir lówiłeś chwilę wcześniej. I o ile ów poszukują- 
j y  Michała był niemal na pewno osobą zupełnie 
I rzypadkową, o tyle nowy „znajomy” niemal 
I ia pewno celowo zgłosił się właśnie do ciebie.

Ostatnie kilkanaście lat nauczyło nas nie- 
lufności wobec ankieterów, akwizytorów i ak- 
jcji promocyjnych, ale wciąż jesteśmy bezradni, 
fcdy w grę wchodzi elektronika. Najczęściej nie 
pdajemy sobie nawet sprawy, jak łatwo wypły- 
Iwają informacje, którymi w innej sytuacji nie 
podzielilibyśmy się za żadną cenę. Na co zwró- 
pić uwagę, czego się bać i kiedy nie dać się za- 
ptrsszyc?

I pamiętaj -  to, że chcesz chronić swoją 
prywatność, absolutnie nie oznacza, że masz 
Tos na sumieniu. Może po prostu nie lubisz, 
idy ktoś patrzy na ciebie przez wielką lupę.

'• PATRZĄC z  c ó r y
esli zwykle nie zdajesz sobie sprawy z ich ist
nienia, zrób prosty eksperyment. Przejdź się 
P° swoim mieście i poobserwuj to, co jest za
noszone na domach i latarniach na wysokości 
rzech-czterech metrów. Kamery. Są praktycz
ne wszędzie.

Te na parkingach, w  bankach, sklepach 
hotelach to własność prywatna. Nie są ze sobą

Codziennie znika 
nam po małym 

kawałku. Zostaje 
w  bankomatach, 

kamerach i FarmYille 
Gdzie gubimy naszą 

prywatność i czy 
powinniśmy za nią

i 'G o
teski ner

powiązane, a policja nie ma wglądu w ich pra
cę, dopóki nie zostanie wezwana przez samą 
firmę. Prawdziwy system monitorujący tworzą 
kamery na ulicach i w miejscach publicznych 
należące zwykle do miasta i policji. W Warsza
wie jest ich około 380, w samym śródmieściu 
-  ponad 100. Są obrotowe i mają osiemnasto- 
krotny zoom optyczny Dzięki nim można do
strzec broń w  dłoni osoby stojącej blisko ka
mery, a twarz zidentyfikować nawet z odległo
ści 300 metrów.

Można, ale tylko jeśli uważnie się patrzy. 
Same kamery nie są w stanie rozpoznać zagro
żenia -  wciąż nie ma nawet programów wy
starczająco skutecznie rozpoznających twa
rze. Prawdziwą pracę wykonują obserwatorzy. 
W stolicy jest ich prawie 200 w 15 komisaria
tach. Każdy przez osiem godzin wpatruje się 
w  monitory pokazujące obraz z ośmiu kamer 
naraz. Gdy dzieje się coś niepokojącego, za
wiadamia oficera dyżurnego, który podejmu
je decyzję, czy konieczna jest interwencja po
licji. Materiał nagrany przez kamery jest prze
chowywany przez 30 dni. Skopiować go mo
gą jedynie administratorzy wyznaczeni w każ
dym komisariacie przez komendanta stołecz
nego policji.

Zaczynasz się zastanawiać, czy cały ten sys
tem jest w  stanie cię śledzić i donieść szefowi, 
że zamiast spotkać się z klientem, poszedłeś, 
na zakupy? Niepotrzebnie. Na razie kame
ry monitorują jedynie niewielką część miasta. 
Wystarczy, że wejdziesz do autobusu, by zgu
biły twój trop.

Jeśli zależy ci na pozostaniu anonimowym, 
wybieraj zatłoczone miejsca, nie ubieraj się

w sposób zwracający uwagę, a przede wszyst
kim noś czapkę z daszkiem i lekko opuszczaj 
głowę. Dość wysoko umieszczone obiektywy 
są wtedy bezradne.

2. KARTA Z PODGLĄDEM
Warszawa, a wraz z nią kolejne miasta, decy
duje się na wydawanie spersonalizowanych 
kart miejskich będących nośnikiem biletów 
miesięcznych czy kwartalnych. Personalizacja 
to oszczędność dla miasta -  pasażerowie pil
nują swojej karty i nie żądają nowej tak czę
sto, jak ma to miejsce w przypadku kart ano
nimowych.

Jednak personalizacja oznacza, że mały ka
wałek plastiku noszony w kieszeni zawiera da
ne pozwalające jednoznacznie nas zidentyfiko
wać. Wraz z wprowadzeniem w Warszawie ta
kich kart pojawił się problem związany z pla
nami zapisywania w bazie danych firmy odpo
wiadającej za przewozy informacji o tym, ja 
kimi trasami przemieszczają się poszczególni 
pasażerowie. W przypadku metra jest to wyjąt
kowo łatwe, bo przy każdym wejściu na stację 
konieczne jest zbliżenie karty do czytnika. Bez 
problemu można więc stwierdzić, że pan Iks 
wsiadł na stacji Centrum i 20 m inut później 
wysiadł na stacji Stokłosy, opuszczając ją  pół
nocnym wyjściem. Miało to służyć usprawnie
niu komunikacji. Generalny Inspektor Ochro
ny Danych Osobowych po przyjrzeniu się spra
wie zabronił gromadzenia podobnych danych, 
jednak techniczne możliwości pozostają.

Sposób na zabezpieczenie się jest tyle pro
sty, ile niewygodny i kosztowny -  nie należy 
korzystać z długookresowych biletów w tych 
miastach, w  których są one kodowane na kar
tach spersonalizowanych.

3. TELEFO N ZDRADZA
O tym, że dzwonienie z telefonu komórkowe
go jest bardzo dalekie od anonimowości, wie 
każdy. Jak jednak pokazują przykłady durniów 
zawiadamiających o „podłożeniu bomby”, wie
lu ludziom wydaje się, że dzwonienie z kupio
nej w kiosku karty prepaid uczyni ich niewy- 
krywalnymi. A przecież oprócz numeru telefo
nu operator dostaje też informację o numerze 
IMEI na stałe (no prawie) powiązanym z te
lefonem. A przecież każdy telefon ktoś kiedyś 
kupił i często nietrudno dotrzeć do informacji, 
kto jest jego właścicielem. —>
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Brzydki i niewyraźny pan z lewej dał się sfilmować podczas korzystania Z bankomatu. Piękni i wyraz ni 
państwo z prawej (obok znaków B13, B6, i B36) wpadli w oko systemowi monitoringu miejskiego

—> Jeśli powiążemy to z danymi dotyczącymi 
stacji bazowych, z którymi połączyła się dana 
komórka, możemy z dość dużą dokładnością 
powiązać daną osobę z czasem i miejscem jej 
pobytu -  nawet wtedy, gdy nie wykonuje po
łączenia.

W dodatku coraz więcej telefonów wyposa
żonych jest w odbiorniki GPS, które lokalizu
ją  je z dokładnością rzędu kilkunastu metrów. 
Co prawda zazwyczaj wysyłanie danych o po
łożeniu użytkownika wymaga jego zgody, ale 
bardzo często da się to zabezpieczenie obejść.

Na zachowanie anonimowości z komórką 
pewnego sposobu nie ma. Stosunkowo naj
lepszy wydaje się zakup aparatu za gotów
kę w  jakimś ruchliwym punkcie -  oczywiście 
bez podpisywania jakichkolwiek umów. Taki 
aparat jest dość trudny do powiązania z na
mi, zwłaszcza gdy nie będziemy go zbyt dłu
go używać.

4. NIE MÓW
Pozostając przy komórkach -  lokalizacja 
i identyfikacja ich posiadacza to mniej cie
kawa część informacji, jakie można uzyskać. 
Znacznie bardziej interesujące jest to, co się 
mówi. Połączenia komórkowe mają wiele 
zabezpieczeń utrudniających przechwyce
nie treści rozmowy, jednak samo szyfrowa
nie transmisji odbywa się za pomocą meto
dy zwanej A5/1. Opracowano ją  23 lata temu, 
w czasach gdy na rynek wchodził system Win
dows 2, a procesory 386 były szczytem moż
liwości technicznych. W  dodatku algorytm 
chroniący komunikację bazował na niezbyt 
mądrej zasadzie głoszącej, że jego bezpie
czeństwo nie opiera się na samej mocy szyfro
wania, ale na utajnieniu zastosowanej meto
dy obliczeń. Oczywiście dość szybko to, co taj
ne, stało się jawne i od dekady mówi się o tym, 
że A5/1 nie jest bezpieczne. Ostatecznie udo
wodnił to pod koniec grudnia 2009 roku pe
wien specjalista, który ogłosił złamanie szyf
ru. Co prawda istnieje już bezpieczniejszy al- 

J gorytm, jednak większość sieci komórkowych 
wciąż go nie stosuje.

W dodatku szyfrowanie GSM może zo
stać łatwo wyłączone. W sytuacjach wyjątko
wych władze mogą zażądać od operatorów

czasowego usunięcia szyfrowania, co spra
wia, że przekazywane informacje praktycznie 
przestają być chronione. Bezpieczniejsze są 
połączenia przez sieci nowej generacji 3G, ale 
większość telefonów sama przełącza się mię
dzy 3G a GSM.

Co z tym robić? Metody są dwie. Pierwsza 
to trzymanie się zasady „nigdy nie mów przez 
telefon rzeczy, których nie chciałbyś potem 
przeczytać w gazecie”. Druga polega na „do- 
szyfrowaniu” transmisji za pomocą specjal
nych programów lub telefonów. Taka techno
logia kosztuje, ale daje niemal stuprocentowe 
bezpieczeństwo.

5. JESTEŚ W UKRYTEJ KAMERZE
Ile razy w  tygodniu korzystasz z karty płat
niczej? Zapewne kilkanaście razy płacisz nią 
w sklepach czy wyjmujesz pieniądze z ban
komatu. Wiesz pewnie, że każde użycie karty 
pozostawia trwały ślad w  rejestrach systemu 
bankowego. Nie jest trudne połączenie tych 
danych i odtworzenie na ich podstawie twoich 
zwyczajów czy tras, po których się poruszasz.

W arto też pamiętać, że niemal zawsze 
bankom at znajduje się w  zasięgu kamery. Je
śli naw et nie jest to duża kamera umieszczo
na na elewacji budynku, to zazwyczaj montu
je się minikamerę wewnątrz bankomatu w ta
ki sposób, by mogła sfilmować twarz każdej 
osoby wyjmującej pieniądze. To zabezpiecze
nie nie tylko przed próbami okradzenia ban
komatu, ale też system pozwalający zweryfi

kować, kto rzeczywiście korzystał z urządzeń a, 1  
co pozwala wyeliminować wiele prób oszustwu. 9

Pamiętaj więc, że bankomat daje tylko ilu -I 
zję anonimowości. Korzystając z niego, pozosfa- 9  
wiasz mnóstwo elektronicznych śladów.

6. ABC123
W  ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się kilka 9  
wycieków danych z wielkich serwisów inteme- I  
towych, takich jak Hotmail czyWykop.pl. Same 1 
w sobie nie przyniosły na szczęście poważnych 1 
strat, dały jednak możliwość przeprowadzenia I  
bardzo ciekawych analiz. Specjaliści przyjrzeli I  
się temu, jak zabezpieczamy dostęp do szczegół-1 
nieważnych dla nas informacji -  serwisów b a t-1 
kowych, kont pocztowych czy blogów.

Wnioski są bardziej niż pesymistyczne. Naj-1 
częściej używanym do logowania się w  Hotmaiiu 9 
hasłem jest 123456. Mnóstwo jest też imion I  
(dzieci lub ukochanych) i niezwykle sprytnych I  
fraz w rodzaju „iloveyou”. Bardzo wysokie mit j - 1  
sce zajmuje też słowo... „password”, czyli „hi-1 
sio”, oraz „zmyślne” kombinacje klawiaturowe I  
w stylu „ąwerty” lub „zxcvbn”.

Opierając się na tych informacjach, serwis I  
Twitter wprowadził listę 370 haseł, których sy;- i  
tern nie zaakceptuje. Poza opisanymi znalazły 9 
się tam też: „butter”, „marlboro”, „abcdef ”, „wtl- 9  
come” czy „xxxxxxxx”.

Jeszcze bardziej przeraża to, że z innych I  
prowadzonych przez firmę Sophos badań wy- 9  
nika, że aż jedna trzecia internautów używa I  
we wszystkich miejscach tego samego hasła. 1  
a 48 procent wymiennie laiku haseł.

Po co o tym wszystkim piszę? Ano po to, 9  
by każdy zrobił sobie rachunek sumienia i przy- 9  
znał się przed samym sobą, jak dobrze Gub źle) 9  
chroni swoje informacje. Tak, wiem, że specja-1 
liści od zabezpieczeń za bezpieczne hasło uwa-1 
żają „UM2*7%a),+:z” podczas gdy nam trudno 9 
zapamiętać „kAczuSzKal894”. Jeśli w dodatku! 
chcielibyśmy taką „kaczuszkę” opracować od- 9  
dzielnie dla konta bankowego, facebookowego,! 
twitterowego i pocztowego, to prawdopodobnie I  
oszalelibyśmy w zawrotnym tempie.

Rozwiązanie? Pierwsze to wykorzystanie! 
wybudowanego we wszystkie nowoczesne prze-1 
glądarki internetowe systemu zapamiętywania! 
haseł. Metoda wygodna, ale, niestety, mało bez-1  
pieczna. Badania pokazują, że najlepsze prze-1

CHROŃ TO, CO WARTO
ŚWIAT JEST PEŁEN ZAGROŻEŃ. 

Jeśli chcielibyśmy chronić 
się przed wszystkimi, 
życie byłoby koszmarem. 
Dlatego kierujemy się 
przy ich selekcji zdrowym 
rozsądkiem. Tym samym, 
który tak nas zawodzi przy 
ocenie niebezpieczeństw 
zagrażających nam ze strony 
nowoczesnych technologii.

Warto więc zastosować 
starą metodę oceny 
wykorzystywaną choćby 
w  kryptologii. Nakłady 
na ochronę nie powinny być 
wyższe niż wartość tego, 
co ochraniamy. Czyli dla 
ukrycia przekazywanej przez 
telefon informacji o miejscu, 
w  którym schowaliśmy wartą 
100 złotych paczkę, nie warto 
kupować szyfrującej komórki 
za 1500 złotych. Jednak

podanie przez telefon kodu 
do alarmu czyniącego nasze 
mieszkanie bezbronnym jest 
już pomysłem ryzykownym. 
Ten sam sposób pomoże 
wybrać hasło. Stronę 
z e-kartką urodzinową 
można zabezpieczyć hasłem 
„1243”. Serwis, w  którym 
trzymamy tajemnice naszej 
firmy, choćby niewielkie, 
lepiej ochraniać czymś 
bardziej pomysłowym.
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"iby nie wiadomo, co to takiego, ale i tak wszyscy wiedzą, je to 
schowane pod pięknymi bańkami anteny systemu Echelon

) 7 z UMA/FORUM, DOMINIK PISAREK/FOTORZEPA, AP/BE&W

lądarki (Firefox i Opera) pomyślnie przetrwały tylko jedną trzecią 
rób ataków służących wyciągnięciu przechowywanych haseł.

Drugie to skorzystanie z jednego z programów do przechowy- 
. ania haseł. Na Windows może to być choćby KeePass czy Robo- 
orm, na maki polecam lPassword. Idea jest prosta -  zapamiętu
jmy jedno (dobre!) hasło, które bronią dostępu do pozostałych. 
u \ logujemy się na jakiejś stronie, menedżer haseł sam podrzuca 

11 potrzebną frazę. Takie narzędzia są bez porównania bezpiecz- 
jsze i mniej narażone na ataki od tych, które działają w ramach 
eglądarek. Jeśli boisz się powierzyć programowi swoje cenne 

asła, to pomyśl, czy nie lepiej zaufać sprawdzonemu sofiwarebwi, 
piż chronić to, co cenne, hasłem „kasia87”.

KROWY I ŚWINIE
internetowe zagrożenia prywatności to temat tak oblatany, 
:e wstyd się nim zajmować. A więc krótko. Zrobiłeś kiedyś jakiś 
uiz na Facebooku? Może „Jakim kształtem kartofla jesteś”? Albo 
odujesz śliczne krówki w FarmVille? Więc pewnie zauważyłeś po

jawiające się przed pierwszym wejściem w takie miejsce ostrzeże- 
9iie Allowing Farm Ville access will let it pullyour profile information, 
whotos, yourfriends’ info, and other content that it reąuires to work. 
■lżyli ktoś zupełnie nieznany dostaje komplet informacji o tobie, 
■'.rawo.

Możesz zapytać: „I co z tego?”. Niby nic, ale czy przypadkiem 
l i a  którymś ze zdjęć nie widać twojego dziecka? A może jesteś 
l i a  jakiejś fajnej, lekko trawkowej imprezie? Czy na pewno ktoś ob- 

powinien mieć dostęp do tych materiałów? Decyzja należy tyl- 
i do ciebie.

WIELKIE UCHO
dobrze, skoro już przejrzeliśmy całkiem zwykłe zagrożenia, czas 

| ; jrzeć trochę dalej. Dokładniej w  kierunku Menwith Hill w  Wiel-

I iej Brytanii i niemieckiego Griesheim. To miejsca, w których znaj- 
iją się stacje nasłuchowe systemu zwanego popularnie Echelon 
ejmującego swym zasięgiem Europę.

Choć o masowym podsłuchu elektronicznym wciąż oficjalnie

I -wiele wiadomo, to z pewnością nie należy on tylko do sfery do- 
lysłów i plotek, jak przez długi czas sądzono. W 2001 roku Parla- 
ient Europejski opublikował jednak raport będący de facto po- 

I  ierdzeniem istnienia i działania takiego systemu.
Czy mamy się go bać? To zależy. O niepełnej skuteczności dzia- 

I  nia tego rozwiązania świadczy zarówno 11 września, jak i póź- 
l  iiejsze zamachy. Nie sposób jednak określić, ilu podobnym zda
rzeniom Echelon zapobiegł. Jednocześnie są jednak podejrzenia, 
r e  w co najmniej kilku przypadkach został użyty do szpiegostwa 
przemysłowego służącego interesom USA.

Zapewne więc amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodo- 
p eg o  nie jest zainteresowana tym, że zdradzasz żonę, przebierając 

pię w burdelu za królika, jednak lepiej nie przesyłać dotyczących te-

GRANDA PARAFIALNA
CHOĆ ZAGRAŻAJĄ NAM

elektroniczne metody 
inwigilacji, nie można 
zapominać o starych, 
dobrych papierowych 
teczkach. Ot, 
choćby trzymane 
w szufladach 
w każdej parafii 
zbiory informacji 
o nas, naszych 
dzieciach, majątku, 
zawodzie i mnóstwie 
innych rzeczy. Czy 
dane te są należycie 
zabezpieczone?
Czy odpowiednio 
wykorzystywane? Czy

mamy do nich wgląd 
i prawo ich zmiany? 
Sprawę wyjaśnia 
dokument „Ochrona 
danych osobowych 
w działalności 
Kościoła katolickiego 
w Polsce”, w którym 
czytamy: „Zbiory 
danych osobowych 
przetwarzane przez 
Kościół katolicki,
0 De dotyczą 
członków Kościoła
1 są wykorzystywane 
wyłącznie na potrzeby 
Kościoła, na przykład 
kartoteka parafialna,

nie podlegają 
obowiązkowi 
zgłoszenia zbioru 
danych do rejestracji 
Generalnemu 
Inspektorowi 
Ochrony Danych 
Osobowych”. Cóż, 
dla mnie to zwykły 
skandal, przy 
którym niewinne 
kamery monitoringu 
to zabawa. Minęły 
już czasy, w których 
parafie były 
jedynym miejscem 
przechowywania 
informacji o ludziach.

go informacji kanałami elektronicz
nymi. Na szczęście istnieją meto
dy, przy których nawet Echelon się 
chowa -  choćby szyfrowanie e-maili 
którymś z darmowych (lub płat
nych) programów opartych na przy
kład na standardzie PGP. Jeśli w  tak 
zabezpieczonym liście umieścimy 
choćby proste „cześć”, najpotężniej
szym superkomputerom dotarcie 
do tej treści zajmie tysiące lat.

9. NAGA PRAWDA
Jeśli zdarza ci się latać samolotem, do
brze wiesz, co dzieje się na lotniskach 
po 11 września. Będzie gorzej -  każ
da kolejna próba zamachu podsuwa 
władzom nowe pomysły na ograni
czenie swobody pasażerów i utrud
nienie im życia/zapewnienie bezpie
czeństwa. Dziś nie można już wnosić 
na pokład napojów, wkrótce być mo
że zakaz obejmie też urządzenia elek
troniczne. Pomysłowość i możliwości 
terrorystów są jednak tak duże, że no
we obostrzenia nie zakończą się zwy
cięstwem, a podróż klasą ekonomicz
ną będzie coraz bardziej upiorna.

Rozwiązaniem mogą być osła
wione już „nagie” skanery korzysta
jące z promieni rentgenowskich lub 
fal milimetrowych o niskiej energii, 
które odbijają się od skóry i pozwa
lają widzieć przez ubranie. Zamierza 
ich od zaraz używać Holandia na lot
nisku Schiphol, jednak producenci 
ostrzegają, że technologia ta nie upo
wszechni się natychmiast -  urządze
nia wciąż nie mają certyfikatów wy
maganych do tego, by stały się pełno
prawnym narzędziem ochrony bez
pieczeństwa.

Czy powinniśmy się cieszyć, 
czy martwić? Jeśli „nagi” skaner 
ma ograniczyć kolejki do kontroli

i przyspieszyć czas odprawy, to do
brze. Rozumiem, że wielu ludzi nie 
chce, by ochrona lotniska widzia
ła ich wiszące brzuchy czy brzyd
kie piersi, ale trzeba zachować nie
co rozsądku. Prawdopodobnie to nie 
człowiek będzie przeglądał kolej
ne gołe fotki -  opracowano już pro
gramy, które wykrywają podejrzane 
obiekty i alarmują obsługę. W dodat
ku nawet jeśli pokażemy nasze ciało 
żywemu operatorowi, to naiwnością 
byłoby sądzić, że nasz korpus wzbu
dzi u niego jakieś emocje. Podob
nie jak ginekolog nie dostaje erekcji 
na widok każdej kolejnej pacjentki, 
tak spec od ochrony widzący dzien
nie 10 tysięcy ciał nie rozkoszuje się 
ani nie oburza ich widokiem.

10. DOWÓD BEZ PALCA
No i straciliśmy nie tylko twarz, ale 
i palce. To znaczy nie całkiem -  stra
ciły je  nowe dowody osobiste, które 
mają być wprowadzone w 2011 ro
ku. Miały być na nich zakodowane 
dane biometryczne, właśnie odcisk 
palca i cyfrowo opisany kształt twa
rzy. Rząd zdecydował jednak, że do
dany zostanie tylko chip zawierający 
nasz podpis elektroniczny, który uła
twi kontakty z urzędami.

Dobrze to czy źle? Prawdę mó
wiąc, zagrożenie wiążące się z zapi
saniem odcisku palca w dowodzie 
osobistym jest znikome -  w końcu 
odciski palców pozostawiamy wszę
dzie i dla potrzebującego ich prost
sze będzie zapewne zdjęcie śladu 
ze szklanki niż wykradanie danych 
z dowodu. Pozostaje jednak ta sama 
wątpliwość co zawsze -  czy to aby 
na pewno dobrze, jeśli państwo trzy
ma w  swoich bazach danych zbyt 
wiele informacji o obywatelach? □
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Bardzo

JEDNOŚLADÓW

JAZDAI

pRZĘGŁA 1
ZAWORY
„Yt.lNORY
,żo CHROMU

H A R L E Y - '

/  -DAVIDSON 
zaczął zbierać 

kolejne modele dopiero 
w  1915 roku. Wcześniejsze 
egzemplarze firma musiała 

stopniowo odkupić od 
kolekcjonerów, rozbierać 

\  na części i starannie /  
\  czyścić , /

Wolność od 1903 roku

Champion]

CZĘŚĆ DZIAŁU KORZYSTA Z NAJDŁUŻSZEGO URLOPU ŚWIATA. KONAMY Z ZAZDROŚCI

W t  ytn tygodniu:
PO PROSTU JEDNA W IELKA JAZDA. 

TAKA BARDZO KLASYCZNA, 
JEDNOŚLADOWA.

Z ĆWIEKAMI I CHROMEM

O  Widziałeś „Easy 
Ridera”? No więc poznasz 
ten motor. To dokładna kopia 
dwóch oryginalnych maszyn 
występujących w  filmie 
-  jedna zaginęła, druga 
spłonęła w finałowej scenie

O  Wbrew 
pozorom 
to też 
motocykl.
Ściślej rzecz 
biorąc -  model 7A 
z 1911 roku

M OTOCYKLE HARLEY-DAVIDSON TO

absolutny fenomen. Historyczny 
(od 1903 roku produkowane są 
w  tym samym miejscu), ale przede 
wszystkim kulturowy -  w  ciągu 
XX wieku stały się synonimem wol
ności, niezależności i wszystkich 
tych wartości, o których w  głębi du
szy marzy każdy facet.

Niezwykłą historię niezwykłej 
marki można obejrzeć w  albumie 
„Harley-Davidson Motor Compa
ny. Kolekcja archiwalna” wydanym 
w Polsce przez wydawnictwo Ve- 
sper. To potężny zbiór zdjęć pocho
dzących z wielkiej firmowej kolekcji 
motocykli stojących w  siedzibie fir
my w  Milwaukee.

O  Podrasowany 
model wyścigowy
KRTT Road Racer | 
z 1953 roku
0 pojmności silnika 
750 cm3
1 mocy 48 KM

Q  Model XS z wózkiem bocznym z 1942 roku to bardziej 
j terenowy samochód niż motocykl. Wyposażono go między innymi 
I w polowe radio, manierkę, flagi sygnalizacyjne, saperkę oraz koc

46 P R Z E K R Ó J  | 12 S T Y C Z N I A  2010

HARlEY-OflUlOSOPK

kio pyta, nie błądzi.
|V my dalej szukam y 
idpowiedzi na w asze 

lu la n ia . Nadsyłajcie 
e na adres nauka@ 
irz.ekroj.pl. Co tydzień 
irzyznajemy nagrody!

JAKI JEST SYSTEM 
NUMEROWANIA 
MIEJSC W WAGONACH 
KOLEJOWYCH?
pierwszym razem wej- 

ie do przedziału i próba 
>d italezienia właściwego miejsca 
laraża niewprawnych pasażerów 

dezorientację. Patrząc od lewej, 
odnie z ruchem wskazówek zegara, 
izimy: 1 ,3 ,7 ,5 ,6 ,8 ,4 ,2 . Czy jest 
ym jakiś sens? Jest, ale nieoczywi- 

y. Miejsca w  przedziale mają swoją 
erarchię i w  ten sposób są nume- 

owane. Najpierw te teoretycznie 
psze, ptzy korytarzu - 1  i 2, następ
ie w środku -  3 i 4, a przy oknie 

- i 6, co wydaje się nie do końca lo- 
iczne, bo większość podróżujących 
eni je najbardziej. Jeśli przedział jest 
śmioosobowy, miejsca 7 i 8 też są 

I  ' środku i znajdują się odpowiednio 
niędzy 3 a 5 i 4  a 6. Dodatkowy mę-

I
iik może wprowadzać to, że nasza 
niejscówka zwykle jest oznaczona 
iczbą dwu- lub trzycyfrową. Pierwsza 
zęść tej liczby, od 1 do 11, to oznacze
nie przedziału. Dopiero ostatnia cyfra 
od 1 do 8) wskazuje na konkretne 
nięjsce w przedziale.

3. CZY OSOBA NIEPALACA 
MOŻE UZALEŻNIĆ 
SIĘ OD PLASTRÓW 
NIKOTYNOWYCH?

Móże, ale nie każda. Nikoty
na totóksyna, która oddziałuje 
na układ nerwowy i uzależnia 
w-sposób fizjologiczny. W niskich 
dawkach stymuluje, w dużych 
powoduje różne dolegliwości: 

\jdw ym iotów  po utratę przy- 
x tomności iśm ierć. Przyjmowana 
Tdouśtnie (gumyńabletki) czy 

przez skórę (plastry) działa tak 
samo jak wdychana wraz z dy
mem papierosowym: pobudza, 
polepsza percepcję i samo
poczucie. Wiąże się z receptorami 
w mózgu, blokuje pracę wielu 
enzymów, wyzwala wydziela
nie adrenaliny. Szybko działa, ale 
też szybko przestaje i pozostawia 
uczucie dyskomfortu. Kolej
na dawka nikotyny z papierosa 
lub gumy pozwala przywrócić 
przyjemny stan pobudzenia. Pla
stry działają inaczej -  uwalniają 
nikotynę w sposób ciągły w ma
łych ilościach. Jednorazowy efekt 
pobudzenia jest lżejszy i sła
biej uzależniający. Tym słabiej, 
im mniej skłonna do uzależnień 
jest dana osoba. W końcu jednak 
komórki w mózgu i receptory 
przyzwyczajają się do stymulacji 
nikotyną. Jej brak powoduje pro
test organizmu potocznie zwany 
zespołem abstynencyjnym, czyli 
drażliwość, niepokój, zaburzenia 
koncentracji i bóle głowy.

Nasze nagrody -  książki
J. Brockman „W co wierzymy, 
choć nie potrafimy tego dowieść”, 
J. Brockman „Co napawa nas 
optymizmem, czyli dlaczego 
jest dobrze, a będzie lepiej",
C. Tavris, E. Aronson „Błądzą 
wszyscy (ale nie ja)"
- wydawnictwo Smak Słowa;
A. Cawande „Komplikacje"
- wydawnictwo Znak

co TO JEST KATAR I DLACZEGO GLUTY SA ŻÓŁTE?
r  to wydzielina nabłonka wnętrza nosa. Zwykle jest to wodnisty 
z dużą ilością lepkich białek (glikoprotein). Ma za zadanie wylapy- 
zanieczyszczenia z wdychanego powietrza. Staje się dokuczliwy, gdy 

drażniony nabłonek wydziela go w  zwiększonej ilości. Czasem nabie- 
zóhęj lub zielonej harwy. Taki kolor nadają mu najczęściej bakterie, 

tórych wraz z katarem organizm usiłuje się pozbyć. Przy infekcjach wiru- 
owyeh za zabarwienie odpowiadają nasze własne białka lub inne związki 
demiczne wydzielane przez komórki układu odpornościowego, który 

z wirusami. Jednym z takich białek jest mieloperoksydaza, z którą 
nązany jest atom żelaza. To właśnie on nadaje glutom zielonkawy kolor. 
n sam związek odpowiada za zieleń przyprawy do sushi -  wasabi.

Kawiarnia 
Naukowa 

PRZEKRÓ J NAUKI
zaprasza na dyskusję

„MATEMATYK W  L
G /  1

Podczas spotkania Kawiarni Naukowej

porozmawiamy o tym, czy rachunek 
prawdopodobieństwa to sposób na zbicie 

fortuny. Hazard - wiadomo, całkiem 
przyjemny sposób na utratę pieniędzy.

Ale na szczęście nie wszystkie jego odmiany 
są równie rujnujące.

W  które gry przegramy na pewno, a które dają 
nam cień szansy na zdobycie fortuny? 

Dlaczego kasyno zawsze wygrywa 
i jak zmniejszyć jego zysk?

W  których grach istnieją systemy, 
a gdzie rządzi jedynie ślepy los? 

Bawimy się, ostrzegamy i podpowiadamy, jak 
rozbić bank w Las Vegas

„Fabryka Trzciny", 
ul. Krakowskie Przedmieście 60a

■ ■ K S S I I b

Skwe*

O przypadku i pewności opowie 
specjalista od probabilistyki

ze Szkoły Matematyki w Warszawie

Wstęp wolny



LEG EN D A
Która pomoże rozeznać się 
w  gąszczu imprez:

f l  Najbardziej ekscytujące 
wydarzenia Roku 
Chopinowskiego

H  Przedsięwzięcia 
ryzykowne, ale warte uwagi

I  Przedsięwzięcia skazane 
na porażkę

I  Najważniejsze wydarzenia 
Roku Chopinowskiego 
za granicą

ROCZNICA

200. ROCZNICA URODZIN CHOPINA -  A MOŻE BARDZIEJ 50 MILIONÓW ZŁOTYCH 
CZADOWEJ DOTACJI NA PROJEKTY ZWIĄZANE Z KOMPOZYTOREM? -  WYZWOLIŁA 
W POLAKACH ERUPCJĘ KREATYWNOŚCI. ŚWIAT TEŻ PRZEŚCIGA SIĘ W POMYSŁACH 
ROK 2010 BĘDZIE JEDNYM W IELKIM  CHOPINOWSKIM FAJERW ERKIEM
y  piszą Krzysztof Penderecki, Paweł Mykietyn, M arta Ptaszyńska, tacji. Reszta przyznana zostanie pod koniec stycznia, więc jeszcze
»okolicznościowe aranżacje tworzą muzycy spoza klasycznego nur- wszystko może się zdarzyć.
u : Grażyna Auguścik, M ichał Urbaniak, Leszek Możdżer, Andrzej Tymczasem świat już zaczął chopinowskie świętowanie. Na Cho- 
'agodziński, Jan Ptaszyn Wróblewski, a nawet sekcja alternatyw na pinem opętanym  Wschodzie urodziny kompozytora zainaugurowa-
13 festiwalach w Jarocinie i Mysłowicach. Filmoteka Narodowa di- no już w grudniu . Polska zacznie z lekkim poślizgiem, na przeło-
ęitalizuje wszystkie nagrania chopinowskie, a w Internecie powsta- mie lutego i m arca, a centrum  wydarzeń stanie się W arszawa, mia-
4 profile Fryderyka (M ySpace, Facebook, Twitter) oraz jego... w ir- sto, w  którym  kom pozytor spędził 20 lat. I właściwie należałoby
ualny pomnik. Chopina nie braknie też w  szkołach (kuratorzy oglo- się tu  sprowadzić, by zobaczyć ten wielki urodzinowy show  w calo
wi, że to priorytet) ani na ulicach (będą plakaty i nie tylko). To by- ści. Ci, którzy do stolicy przenieść się nie zdecydują, zawsze mogą
'ajmniej nie koniec, bo rozdano dopiero 30 milionów rządowej do- po prostu wznieść za Frycka toast. Najlepiej chopinem.

by zwycięska praca 9. edycji 
konkursu Galerii Plakatu: 
ostre kolory i typografia cha
rakterystyczna dla plakatów 
reklamujących koncerty ro
ckowe, czyli „Chopin L IV E  in 
W a rsaw " P io tra  Karskiego 
z ASP w Warszawie (stażysty 
działu graficznego „Przekro
ju"!). Inny wyróżniony w tym 
konkursie - portret Chopina 

w bluzie z plakiet- 
ką „ I  Love W W A " 
autorstwa Pio- 

I tra Micherewicza 
H |  - ma się pojawić 

w szkołach.

darzeniom jubileuszu w Palais 
des Festivals, ale też ga
lę MIDEM Classical Awards, 
podczas której po raz pierw
szy wręczone zostaną nagrody 
za najlepsze nagrania dzieł 
Fryderyka Chopina. Uro
czystość uświetnią polska 
orkiestra Sinfonietta Cracovia 
oraz występ młodego pianisty 
Jan a  Lisieckiego, O Fryderyku 
będzie też przypominał pol
ski pawilon narodowy projektu 
Borisa Kudlićki utrzymany 
w kolorach łączących tradycyj
ną czerń fortepianu z polskimi 
barwami narodowymi.

F R A N C JA , Cannes,
24-27  stycznia
Częścią obchodów Ro
ku Chopinowskiego 2010 
będzie polska prezenta
cja na targach MIDEM 2010 
przygotowana przez Instytut 
Adama Mickiewicza i Na
rodowy Instytut Fryderyka 
Chopina. Program „More than 
Chopin" przewiduje nie tylko 
konferencję poświęconą wy-

!GO R O K
Iboardyz napisem „To bę- 

mój rok. Chopin" już
i paru tygodni anonsu- 
: ok Chopinowski w wielu 
jstach. A na citylightach 

vtS pojawiają się już kolejne 
opinowskie afisze, choć-

W Ł O C H Y
Rzym , s ty czeń - lu ty
W słynnej sali Accademia 
di Santa Cecilia muzykę Cho
pina promować będzie R afał 
Blechacz. Od 30 stycznia 
do 2 lutego zagra tam wraz 
z Orkiestrą Akademii pod ba
tutą Andreya Boreyki I Koncert 
fortepianowy e-moll opus 11.

Bilbao, Tokio czy Rio de Ja
neiro. Finałowym miastem 
na trasie imprezy będzie War
szawa -  od 10 do 13 czerwca 
2010 roku Folie Journee, Sza
lone Dni Muzyki „Chopin 
Open" odbędą się na terenie 
Teatru Wielkiego-Opery Na
rodowej, Teatru Narodowego 
oraz placu Teatralnego. Cale 
tournee zamknie się w ponad 
1200 koncertach!

IRAN C JA , Nantes,
?d 27 stycznia do 13 czerwca
6. edycja festiwalu Folie 
ournee de Nantes „Cho- 
lin i jego wpływy" (La Folie 
ournee, „Chopin et ses in- 
luences") będzie, jak sama 
i izwa wskazuje, poświęcona 
i yderykowi i jego artystycz- 
lym przyjaciołom. Formuła 
?st niecodzienna - koncerty 
fbywają się od rana do pół- 

y w kilku miejscach 
świecie równocześnie.
27 stycznia festiwal Fol- 
oumće odwiedzi między 
mi takie miejsca, jak

N O  T O  S IU P , C H O P IN E M I
Naszą wyborową wódką albo 
i szampanem. Polmos Siedlce 
już na święta wprowadził luk
susową linię wódki Chopin 
- nam najbardziej podoba się 
fo rtep ian  z miniaturowymi 
flaszeczkami zamiast klawiszy, 
ale elegancka waliza king size 
z sześciolitrową butlą alko
holu też wygląda koncertowo. 
Lepiej niż szampan Vranken 
Pommery Demoiselle, który 
ukazuje się rocznicowo z lo
giem Chopin 2010.

PLA C  C H O P IN A
Jest już lotnisko mistrza, 
niejeden pomnik, nawet uni
wersytet, do tego w stolicy 
ma dojść plac jego imienia. 
Radni warszawscy debatują 
nad zmianą nazwy placu De
filad  na plac Chopina. Cóż, 
defilady tu dawno nikt nie wi 
dział, a Chopin - wiadomo 
- wiecznie żywy.

M U L T IM E D IA L N E  Ł A W K I
W Warszawie, na trasie spa
ceru szlakiem Fryderyka 
- począwszy od ulic Koziej 
i Miodowej, przez Trakt Kró
lewski, pałac Kazimierzowski, 
po Łazienki -  stanęło 15 mul
timedialnych ławek. Zawierają 
opis wybranej lokalizacji w ję
zyku polskim i angielskim 
i odtwarzają fragmen- f |  
ty utworów Chopina.
Można posiedzieć, f l C j  
posłuchać muzyki, 
ale i iiyba lepiej
■ •'■•■■■■■ £s S&bb£
d o  w io sn y

opowieści o kompozytorze 
przedstawili Sascha Hommer 
(autor słynnego „Insekta"), 
Mawil i Andreas Michalke, 
a z naszej strony Jacek Frąś 
(albumy „Glinno", „Stan"), 
Jaku b  Rebelka, Patryk Mo
gielnicki (stały ilustrator 
„Przekroju", „Wysokich Ob- 

casów" „Playboya"), 
li \\| Agata „Endo" Nowic- 

ka (autorka „Projekt: 
s / i I człowiek” ) oraz Krzy- 

siek Ostrowski 
Iw R J (ilustrator, animator, 
H ffl wokalista Cool Kids of 

m m  Death).

T KT YKA ,

vać nawet pod biegunem. 
Konkretnie: w norweskim 
mieście Tromso, podczas 
konferencji „Arctic Fron- 
tiers" (Granice Arktyki) 
oraz Międzynarodowe
go Festiwalu Muzycznego 
Nordlysfestivalen (Festiwal 

Zórz Polarnych). Zagra- 
ą tu między innymi Leszek 
lożdżer i Andrzej Jagodziń- 
Ki Trio.

C H O P IN  Z D Y M K IEM
Do trunku przydałoby się 
cygaro? Nic z tego, bo o ko
miksowy dymek chodzi. 
Ambasada Polski w Berli
nie we współpracy ze znaną 
warszawską oficyną Kultura 
Gniewu lada moment wyda
je pierwszy na świecie komiks 
o Chopinie zatytuło- 
wany „Chopin New 
Romantic". Przy tym H H
niezwykłym wydaw- r \
nictwie spotkała się 
prawdziwa ekstraklasa 
niemieckiego i poi- \
skiego komiksu. Swoje I

B E L G IA
Bruksela , Pa la is  des Beaux 
A rts, od 5 lutego do 21 maja
Festiwal pod zaczepnym ty
tułem „Czy Polacy lepiej grają 
Chopina?". Trójka naszych pia
nistów - Zim erm an, Blechacz 
i Olejniczak - zmierzy się 
na chopinowskie interpreta
cje z Danielem Barenboimem, 
Plameną Mangovą i Pascalem
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N O S  N A  C E N T R A L N Y M !
O tym, że wśród gadżetów 
Roku Chopinowskiego znalazł 
się porcelanowy nos wzoro
wany na organie powonienia 
Fryderyka z Łazienek Królew
skich, już pisaliśmy. Nikomu 
chyba jednak nie utarliśmy 
nosa, bo wielkich rozmia
rów nochal Chopina ma ponoć 
stanąć na Dworcu Centralnym 
w Warszawie. Urząd miasta 
nie potwierdza ani nie zaprze
cza, ale dla tego monumentu 
to chyba najwłaściwsze miej
sce, biorąc pod uwagę gamę 
dworcowych zapachów.

F R A N C JA , Paryż , 
sala P leye la ,
od 15 lutego do 6  czerwca
W tej samej legendarnej sa
li, w której Chopin dał swój 

pierwszy paryski 
koncert 26 lutego 
1832 roku, wy
stąpią z recitalami 
najlepsi pianiści 
chopiniści, między 
innymi Maurizio 
Pollini, Daniel 
Barenboim, Kry
stian Zimerman 
i Rafał Blechacz.

P O K Ł O N  G W IA Z D  P O P
N a czerwiec planowany jest 
wielki koncert gwiazd fir
my Sony I Love Chopin 
-  Songs to Remember, któ
ry odbędzie się na jednym 
z placów Warszawy. Mówi 
się o inspirowanych Chopi
nem występach takich sław, 
jak Alicia Keys, A nnie  Len- 
nox, Sarah Brightman, Rufus 
Waynewright, Bryan Adams, 
a może nawet Genesis 
z całkowicie klasycznym pro
gramem. Wstęp wolny.

C AN Y O U  D A N C E 
P O L O N E Z A ?
Zapewne na fali sukcesów 
„Tańca z gwiazdami" i „You 
Can Dance" powstał pro
jekt „Let's Dance Chopin". 
Show z pogranicza muzyki 
klasycznej i jazzowej przy
gotowuje Janusz Stokłosa.
Z orkiestrą symfoniczną lu- 
ventus i kwintetem jazzowym 
zamierza towarzyszyć profe
sjonalnym tancerzom od m aja 
do w rześnia w ośmiu pol
skich miastach. Tańczyć każdy 
może, ale żeby od razu chopi
nowskie polonezy i scherza?

A U S T R IA , W ied e ń
W jednym z parków stoli
cy Austrii stanie w iosną nowy 
pomnik Chopina, a na sie rp 
n iowym  XXV Chopin Festival 
pojawi się nasza O rk iestra  
Garn izonowa
M arynark i W o jen ne j i orkie
stra dęta Gaming pod wodzą 
Piotra Romańskiego.

/7
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H IS Z P A N IA  
Va lldem ossa, 

M ajorka,
s ierp ień

Latem w wil
li Chopina i George Sand
na Majorce, w której para 
przebywała na przełomie 1838 
i 1839 roku, będą trwać reci
tale chopinowskie w ramach 
organizowanego tam nieprze
rwanie od 1981 roku Festivals 
Chopin de Valldemossa.

JE G O  E U R O P A
VI Festiwal „Chopin i jego Eu
ropa" to kolejny wielki zlot 
gwiazd w stolicy. Potrwa cały 
sierpień i obejmie 50 wyda
rzeń muzycznych z udziałem 
ponad tysiąca najświetniej
szych wykonawców. I to nie 
tylko z klasycznego olimpu. 
Od nazwisk aż puchnie gło
wa: Marc Minkowski z Les 
Musiciens du Louvre-Gre- 
noble, Mischa Maisky, Maria 
Joao Pires, Maurizio Polli
ni, Philippe Herreweghe, The 
King Singers, Joshua Bell,

D Ł U G IE  U R O D Z IN Y
Jedną z pierwszych kon
certowych erupcji Roku 
Chopinowskiego będzie war
szawska Dekada Urodzinowa 
wyznaczona przez dwie praw
dopodobne daty urodzin 
Chopina: 22 lutego 
i 1 marca. W  koncertach wez
mą udział ci, którzy dyktują 
dziś trendy światowej cho- 
pinistyki: Martha Argerich, 
Murray Perahia, Daniel Ba
renboim, lvo Pogorelić, Dang 
Thai Son, Piotr Anderszewski, 
Rafał Blechacz, Yundi Li czy 
Orkiestra XVIII wieku Fransa

M U Z E A L N Y  G E N IU S Z
1 marca, w urodziny Fryc- 
ka, w stołecznym Zamku 
Ostrogskich otwiera podwoje 
najnowocześniejsze muzeum 
w Europie i najdroższa (81 mi
lionów złotych!) polska 
inwestycja kulturalna. Pięknie 
odrestaurowane XVIII-wiecz- 
ne mury naszpikowano 
instalacjami multimedialny
mi, stacjami dźwiękowymi, 
ekranami LCD do 65 ca
li, wideościanami i czujnikami 
ruchu. Zwiedzający zaopa
trzony w bilet czipowy RFID 
będzie mógł poznać ży-

4.1 o M P W W - '-_

Bruggena i Orkiestra Symfo
niczna Filharmonii Narodowej 
pod dyrekcją Antoniego Wita. 
Urodzinową kulminacją będzie 
gala w Teatrze Wielkim- 
-Operze Narodowej. Po
tem Chopina koncertowo czcić 
będą wszystkie ważniejsze 
polskie festiwale i instytucje 
kulturalne.

cie i twórczość Chopina 
na 32 profilach zwiedzania,
4 poziomach merytorycznych 
i w 8 językach. Dzieci odnaj
dą gry komputerowe i ściany 
dotykowe, a fachowcy na spe
cjalnych ekranach przejrzą 
rękopisy kompozytora. Dla 
wszystkich: 430 eksponatów 
w światłoczułych gablotach.

F R A N C JA , Paryż,
Ogród Luksem burski,
20  czerwca do 27 lipca
Koncerty plenerowe na wzór 
recitali chopinowskich w Ła
zienkach Królewskich. Zagrają

C H IN Y , Szanghaj,
E X P O  2010,
maj
Muzyki Chopina nie zabraknie 
podczas trwania całej wysta
wy, a w szczególności podczas 
wielkiego koncertu w szang- 
hajskim teatrze narodowym 
z okazji narodowego Dnia Pol
ski — 22 maja 2010 roku.

«

2 0 0  F O R T E P IA N Ó W
Na jednym z placów Warsz. - 
wy, bodaj Teatralnym, 1 m; ca 
stanie 200 fortepianów, 
na których równocześnie u  
grają młodzi pianiści z Pols 
i Chin. Trudny do ogarnięci, 
projekt (bo jak to wszyst
ko przewieźć?), do tego gr< 
kakofonią, a chińskiego re
kordu i tak nie pobijemy. Ta n ] 
bowiem opętani Chopinem 
muzycy postanowili ustawi, 
po 100 instrumentów na ot j : 
brzegach Jangcy i dorzucić 
10 pływających na barce. Ra
zem 210 fortepianów!

F R A N C JA , Paryż,
C ite de la M usique,
od 9  marca do 6 czerwca
Cykl recitali pod tytułem 
„Chopin Europejczyk". Czołc wi 
pianiści wykonają wszyst
kie dzieła mistrza w porządkr : 
chronologicznym, na instru
mentach z epoki i ich kopiaci. : 
Wśród wykonawców mię
dzy innymi: Pierre Goy, Kevii | 
Kenner, Nelson Goerner, Ja
nusz Olejniczak i Dang Thai 
Son. Koncertom będą towa
rzyszyć wydarzenia specjaln i 
na przykład czytanie tekstów 
George Sand i Chopina.

między innymi: Joanna Ławr: - 
nowicz, Leszek Możdżer i Pictr j 
Paleczny. Recitalom będzie tu-: 
warzyszyć wystawa plakatów : 
chopinowskich z kolekcji Mu 
zeum Plakatu w Wilanowie.

The Tallis Scholars, Giovanni 
Antonini z II Giardino Armo- 
nico, Christoph Pregardien, 
Paco Pena Flamenco Compa
ny, Arcadi Volodos, Mariusz 
Kwiecień, Bella Davidovich, 
Nikolai Lugansky z Rosyjską 
Orkiestrą Narodową, Mako- 
to Ozone, Walery Giergiew. 
Europa Galante pod dyrekcją

Fabia Biondiego wykona po raz 
pierwszy w Polsce na in
strumentach historycznych 
„Normę" Vincenza Bellinie- 
go. Posłuchać będzie można 
recitali i koncertów na for
tepianach historycznych: 
erardzie z 1849 roku, pleyelu 
z roku 1848 i grafie (kopia in
strumentu z około 1819 roku). 
Chopinowski program przygo
towuje też na festiwal Bobby 
McFerrin, który ma się pojawić 
17 sierpnia w Sali Kongreso
wej z Big Bandem. Szczegóły 
występu owiane są tajemnicą.

T AN C ZA C E
F O N T A N N Y
Kolejny płynny pomysł, 
tym razem z Krakowa. Pół- j 
godzinny taniec fontann 
wysokich do 8 metrów 
i długich do 34 metrów, tań
czących do scherza b-molł 
opus 31. Fryderyka Chopina. 
Sterowane elektronicznie 
plumkanie ma propago
wać muzykę narodowego 
kompozytora wśród sze
rokiej widowni. Trudno 
jednak oprzeć się wrażeniu, 
że to umoczone pieniądze.

I iSC A R O W Y  F R Y D E R Y K  3D
|  sierpniu do kin wejdzie 

wsza w Polsce pełno- 
|  razowa animacja 3D 

rowana muzyką Cho- 
j i przygotowana przez 

irców Oscarowego filmu 
lotruś i wilk" — Break- 
iru Films we współpracy 
'olskim Instytutem Sztu- 
ilmowej, Ministerstwem

Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego, TVP, Canal+, 
Miastem Łódź oraz w kopro
dukcji z Nexus (Belgia) oraz 
Storm Studio (Norwegia). 
Film opowiada historię dwoj
ga dzieci, które za pomocą 
magicznej latającej maszyny 
- pianina - przeżywają przy
godę życia. Podróżują śladami 
Chopina, a dzięki jego muzyce 
przenoszą się w świat ma
gii. Na ścieżce dźwiękowej gra 
Lang Lang, zdjęcia zrealizował 
Krzysztof Ptak, a film wyreży
serowali Martin Clapp, Adam 
Wyrwas i Marek Skrobecki.

M U Z Y K A  Z K IEL IC H A
Chopina można grać 
na wszystkim. Nawet na kie
liszkach. Takie rozwiązanie 
proponuje Glass Duo, jedyny 
w Polsce zespól uprawiający 
sztukę gry na wypełnio
nych wodą kielichach, czyli 
szklanej harfie czy - jak kto 
woli — „anielskich orga
nach". Wykonanie to skrajnie 
dalekie od Zimermana czy 
Anderszewskiego, ale jak za
pewniają muzycy — równie 
ciekawe. Zapewne najciekaw
sze dla tych, którzy nie lubią 
wylewać za kołnierz.

M A LO W A N E  F O R T E P IA N Y
Mają stanąć w Krakowie, od Rynku Głównego po Nową Hutę. 
Tuzin naturalnej wielkości replik fortepianu Chopina - pleyela 
z 1847 roku, jednej z najcenniejszych pamiątek po kompozy
torze - pomalowanych zostanie przez tuzin artystów, między 
innymi Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejowskiego i Wilhel
ma Sasnala. Pomysł inspirowany wielkim sukcesem Parady Krów 
w Warszawie, tyle że kolorowych krówek było większe stadko, 
a w dodatku podróżowały po 50 krajach świata...

tt̂

NY, Pek in , ca ły rok
w którym każdy, nawet taksówkarz, wie, kim był Chopin. Słynne National Centre of Perfor- 
Arts, zwane przez architektów „Jajkiem", przez cały Rok Chopinowski będzie koncertowym 
n kraju. Zagrają tu między innymi: Lang Lang, Maurizio Pollini, Garrick Ohlsson, Makoto 
, Dang Thai Son.

K O N C ER T Y  P O D  P O L S K A  
B A N D ER A  
5 września Narodowa 
Orkiestra Symfonicz
na wypłynie w wielki 
rejs pod banderą Cho
pina. Porty docelowe to: 
Kopenhaga, Góteborg,
Oslo, Dover, Boulogne- 
-sur-Mer i Gdynia. |
W  repertuarze pływającej 
orkiestry znajdą się utwory 
Chopina, Nielsena, Maciejew
skiego, Brittena i Debussy'ego, 
a wśród załogi wymienia się 
wybitną polską pianistkę 
Ewę Kupiec i dyrygenta Jacka

Kaspszyka. Muzycz
ny rejs zakończy się 
25 września koncertem 
na skwerze Kościuszki 
w Gdyni.

iE F R Y D E R Y K
ędzie sensacja na mia- 

.00. urodzin mistrza, 
muzyki Chopina we- 
■: się gwiazdy alternatywy

a

zaproszone na Off Festi- 
val. Spodziewajcie się między 
innymi koncertu guru sce
ny elektronicznej Fennesza 
z gościnnym udziałem legen
darnego multiinstrumentalisty 
Marka Linkousa ze Sparkle- 
horse, występu jednego 
z najważniejszych przedsta
wicieli ambientu Williama 
Basińskiego, a na finał swe 
chopinowskie impresje zapre
zentuje legenda turntablizmu 
Philip Jeck. Inspirowany Cho
pinem mysłowicki Off Festival 
zapowiada się na prawdziwą 
rewelację!

CO TY W IESZ 
O CHOPINIE...
Od 15 do 17 października
katowicki Spodek wypełnią 
uczestnicy Międzynaro
dowego Konkursu Wiedzy 
o Chopinie organizowane
go na wzór Narodowego 
Dyktanda. Test i materia
ły we wszystkich językach 
świata ma przygotować Na
rodowy Instytut Fryderyka 
Chopina. Żeby tylko znów 
się nie okazało, że Chopi
na lepiej znają na Dalekim 
Wschodzie niż w jego oj
czyźnie.

■ :V.V 
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r IE LK I FINAŁ: KONKURS
'Odnym zwieńczeniem wy- 
arzeń muzycznych jubileuszu 
ędzie XVI Międzynarodo- 
t Konkurs Pianistyczny

Inienia Fryderyka Chopina, 
den z najbardziej prestiżo- 
Ych konkursów muzycznych 
a świecie. W  jury 16. edy- 
1 zasiądą same gwiazdy 
zwycięzcy poprzednich edy-

1 konkursu: Martha Argerich, 
fila Dawidowicz, Adam Ha- 
siewicz, Dang Thai Son,
Mn Kenner, Fou Ts'ong,

I  son Freire, Philippe En-

tremont i Michie Koyama. 
Polską pianistykę oprócz prze
wodniczącego jury, profesora 
Andrzeja Jasińskiego, będą 
reprezentować Katarzyna Po- 
powa-Zydroń (profesor Rafała 
Blechacza) oraz Piotr Paleczny. 
Konkurs będzie trwał 
niemal przez cały paź
dziernik (od 2 do 23), ale 
eliminacje do niego rozpocz
ną się już w lutym. Specjalna 
komisja na podstawie na
desłanych materiałów DVD 
wyłoni 160 pianistów, którzy 
od 12 do 21 kwietnia będą brać

udział w publicznych elimina
cjach do właściwego konkursu. 
Tylko 80 wybrańców weźmie 
udział w podzielonej na trzy 
etapy rywalizacji. Do finału do
puszczonych zostanie sześciu 
uczestników, którzy wykonają 
koncerty Chopina z Orkie
strą Symfoniczną Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją Anto
niego Wita. Zwycięzca otrzyma 
30 tysięcy euro i złoty medal. 
Poza tym wygrać ten szczegól
ny wyścig akurat w 2010 roku 
-  czy może być lepsza pro
mocja?

M IĘ D Z Y N A R O D O W O
Praga, W ied eń , Berlin , Paryż , Londyn, N ow y Jo rk , Tokio, 
Szanghaj, llstopad-grudzień
Wielkie tournóe laureatów XVI Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego.
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Tajemnica śmierci Chopina
Z jakiego powodu zmarł polski kompozytor i pianista? W  świecie naukowym wciąż 

trwają dyskusje: gruźlica, nowotw ór, a może... mukowiscydoza? Wiele wskazuje na to, 
że artysta był genetycznie obciążony tą ciężką, nieuleczalną chorobą. Przekonuje 

o tym Olgę Woźniak profesor Wojciech Cichy

Czy to naprawdę ważne, z jakiego po
wodu zmarł Fryderyk Chopin?
-  Choroba towarzyszyła mu przez całe 
życie. To może ja  zadam pytanie: jakim 
byłby artystą bez niej? Gdyby żył 70 lat 
w  szczęściu i zdrowiu, czy jego muzyka 
byłaby inna? Choroba stała się częścią je 
go sztuki -  już choćby z tego powodu war
to wiedzieć, co mu dolegało i co było przy
czyną jego śmierci.
Czy stawianie diagnozy wiele lat 
po śmierci pacjenta, bez możliwo
ści zbadania go, tylko na podstawie li
stów, dokumentów, zapisków jest 
w ogóle możliwe?
-  Bardzo chciałbym zbadać szczątki Cho
pina. Ekshumacja jest jednak niemożli
wa. Gleba paryskiego cmentarza Pere- 
-Lachaise jest bardzo kwaśna i rozkład 
tkanek w takich warunkach postępuje bar
dzo szybko. W  Polsce, w warszawskim ko
ściele Świętego Krzyża znajduje się jednak 
zakonserwowane serce Chopina -  gdyby 
się dało (a jak  do tej poty naukowcy nie 
dostali na to zgody) zbadać tę tkankę, uzy
skalibyśmy odpowiedź na wiele pytań. 
Serce zdradziłoby, czy chorował
na gruźlicę?
-  Myślę, że badanie molekularne pokaza
łoby raczej, że na nią nie chorował.
Jakie są pana podejrzenia?
-  Mukowiscydoza. Choroba poznana 
i opisana dopiero w 1938 roku. W 1989 ro
ku odkryto mutację genu, który jest odpo
wiedzialny za to schorzenie.
Pan wierzy, że Chopin miał taką mu
tację? A jego rodzeństwo? Chyba też 
musiałoby być chore?
-  I było. Z trzech sióstr Frydetyka tyl
ko jedna, Izabela, była zdrowa. Ludwika 
przez całe swoje 47-letnie życie borykała 
się z infekcjami dróg oddechowych, Emi
lia wciąż miała duszności, kaszel, krwio- 
plucie. Często zapadała na zapalenie płuc. 
Była drobną, wątłą dziewczynką, która 
zmarła w wieku 14 lat na skutek krwawie
nia z układu pokarmowego.
To też mogła być mukowiscydoza?
-  Oczywiście. To jedna z najczęstszych 
chorób genetycznych u ludzi. Szacuje 
się, że w Polsce jeden na dwa i pół tysią
ca noworodków rodzi się ze zmienionym 
genem na siódmym chromosomie. Gen 
ten odpowiada za produkcję tak zwane-
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białka CFTR i może zostać uszkodzony 
a ponad półtora tysiąca sposobów! Skutek 
mukowiscydoza. W zależności od rodza- 

i mutacji może mieć ona ciężki lub łagod- 
iy przebieg. Można umrzeć w  wieku kilku 
liesięcy albo kilkudziesięciu lat. 
k umrzeć? 

ajczęściej przez uduszenie. A raczej uto- 
cie. Mukowiscydoza objawia się tym, 
rganizm chorego produkuje nadmier- 

■ lepki śluz, który powoduje zaburzenia 
wszystkich narządach posiadających 

uczoły śluzowe, a  więc w  płucach, ukła- 
ie pokarmowym. Choroba bywa póź- 
: ozpoznawana, bo myli się ją  z alergią, 

maleniem płuc (które jest skutkiem, nie 
rzyczyną), infekcjami lub -  jak w przypad- 
u Chopina -  z gruźlicą, 
ak się nie pomylić?
Sto procent pewności daje badanie gene- 

yczne. Ale obraz choroby jest dość charak- 
rystyczny. Dolegliwości oddechowe łączą 

ię z problemami ze strony układu pokar- 
lowego. Wynika to z niewydolności trzust- 
i, a co za tym idzie -  z zaburzeniami trawie- 
ia i wchłaniania. Pacjent jest chudy, niedo- 
wiony, ciągle kaszle, ma zapalenie oskrze- 
płuc, zatok. Dokuczają mu biegunki, bóle 
ucha, a jego pot jest wyjątkowo słony, 
czego?

Bo gruczoły potowe wydalają więcej chlo- 
u i sodu. Jedną z metod diagnostyki muko- 
iscydozy jest nawet tak zwany test potowy. 
Chopin to wszystko m iał? 
horował od wczesnego dzieciństwa. Jego 
irze opisywali dolegliwości gastryczne 
ostaci „nadmiaru kwasów”, przepisywa

li ety na przytycie, choć szkodziły mu tłu- 
pokarmy. Wiemy, że w  czasie nauki w li- 
m Fryderyk skarżył się na częste bóle gło- 
zakatarzanie się”. Miał też próchnicę, 
go leczono? 

jak umiano. Dietą: bulionami, serwatka
mi z mleka oślego czy koziego, kąpielami 
olankowymi lub w wywarach z kory dębu 

I  żołędzi, pijawkami, aero terapią. Zalecano 
Inhalacje -  nawet mądrze, bo one rozrze- 
[izały śluz i ułatwiały oddychanie -  wyjaz

dy na wieś, ograniczony wysiłek 
fizyczny, który zresztą słaby i chu
dy Chopin źle znosił. W pewnym 
momencie do leczenia zastoso
wano płucnik, czyli mech islandz
ki zawierający substancje bakte- 
riostatyczne podobne w działa
niu do streptomycyny. Frydery
ka oklepywano, okładano kata- 
plazmami, podawano mu opium.
Jak na ówczesne czasy terapia by
ła dość trafiona.
Chopin miewał chyba lepsze 
i gorsze momenty?
-  To też bardziej typowe dla mu- 
kowiscydozy niż gruźlicy. Pogorszyło mu się 
bardzo w Paryżu. Miał 25 lat, napisał testa
ment, do Warszawy dotarła nawet plotka, 
że pianista nie żyje. A on kasłał, pluł krwią, 
chudł, walczył z gorączką i wymiotami. 
Trudno związać się z tak chorym czło
wiekiem. A jednak pisarka Ceorge Sand 
wytrzymała z nim I I  lat.
- 1 podobno był to dość zmysłowy związek. 
Niemniej Chopin nigdy nie doczekał się po
tomstwa.
Skuteczna antykoncepcja?
-  Raczej niepłodność. Mukowiscydoza wy
wołuje niedrożność nasieniowodów. 
Chopin był atrakcyjnym mężczyzną?
-  Miał urok, był modny, cieszył się zaintere
sowaniem pań. Niejedna chciałaby się nim 
opiekować. Wygląd miał jednak nieszcze
gólny. Chudy -  w  pewnym momencie przy 
wzroście 170 centymetrów ważył zaledwie 
44 kilogramy! -  o patykowatych kończy
nach, beczkowatej klatce piersiowej. Cho
roba sprawiła, że miał problemy z owłosie
niem: modne w owym czasie bokobrody nie 
chciały mu rosnąć po jednej stronie twarzy. 
Miał zniszczone zęby. No i te jego dolegli
wości: krwotoki, biegunki, katary, nerwo
bóle, raczej nie czyniły z niego atrakcyjne
go kochanka. Choć związek z George Sand 
mógł działać na niego stymulująco, bo kiedy 
się rozstali w lipcu 1847 roku, jego zdrowie 
się pogorszyło. I to zarówno w  sferze ciała, 
jak i ducha. Zaczął cierpieć na depresję.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

P ro fe so r  
W o jc ie ch  C ichy
kieruje I Katedrę 
Pediatrii oraz Klinikę 
Castroenterologii 
Dziecięcej i Chorób 
Metabolicznych 
Uniwersytetu 
Medycznego 
w Poznaniu

Jak na tak chorego człowieka Chopin 
dużo podróżował.
-  To prawda. Podróżował i koncertował, 
nawet kiedy było z nim już całkiem źle. 
Lekarze stawiali go na nogi na czas kon
certu. Ostatni raz zagrał publicznie 16 li
stopada 1848 roku w Londynie na rzecz 
polskich emigrantów. Zaraz potem wró
cił do Paryża.
Dlaczego przestał grać?
-  Jego stan się pogarszał. Na początku 
1849 roku ledwo mówił i praktycznie nie 
opuszczał łóżka. Bolały go nadgarstki, rę
ce, nogi. Nie był w stanie siedzieć bez pod
trzymywania. Miał stałą duszność, kasłał,

pluł krwią. Opium już nie pomagało.
Zmarł nagle?
-  Agonia trwała cztery dni. Umarł w nocy. Bardzo 
cierpiał.
Czy lekarze przeprowadzili sekcję zwłok?
-  Tak, zrobił to wybitny w owych czasach patolog Jean 
Cruveilhier. Niestety, jego notatki zaginęły. Z zapi
sków innych, którzy cytowali lekarza, wynika jednak, 
że śmierć Chopina spowodowana była wcześniej nie
znaną mu chorobą.
A jaka była oficjalna przyczyna zgonu?
-  Gruźlica płuc i krtani.
Czy dzisiaj Chopin miałby szansę żyć dłużej?
-  W każdym razie lepiej. Dziś mamy antybiotyki, któ
re leczą infekcje dróg oddechowych, mukolityki -  leki, 
które rozrzedzają wydzielinę zalegającą w narządach 
wewnętrznych -  specjalistyczne inhalacje zmniejsza
jące lepkość wydzieliny oskrzelowej. Przy całkowi
tej niewydolności płuc możliwy jest ich przeszczep. 
Umiemy też korygować niedobory enzymów trzust
kowych. Wiemy więcej na temat diety chorych. Choć, 
niestety, to wszystko pozwala jedynie wydłużyć prze- 
żywalność chorych i zwiększyć ich komfort życia.
Nie ma leku na mukowiscydozę?
-  Nie. A koszt opieki nad jednym chorym dzieckiem 
wynosi ponad cztery tysiące złotych miesięcznie. Im 
więcej jednak będzie się mówiło o tej chorobie, tym 
większa będzie jej świadomość. Będzie wcześniej wy
krywana, chorzy będą mieć lepszą opiekę. Może też 
znajdą się sponsorzy, którzy sfinansują badania nad 
nowymi terapiami.
Chopin w tym pomoże?
-  Mam nadzieję. □
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Inwestuj w polską 
muzykę!

Ten tytuł to nie żart. Przykłady z ostatnich lat 
uczą, że za niektóre płyty rodzimych artystów

t
jo kilkunastu latacli dostaniemy nawet

kilkadziesiąt razy więcej, niż zapłaciliśmy
KOLEKCJONOWANIE MARCIN CICHONSKI

N a Zachodzie za najbardziej poszuki
wane płyty trzeba zapłacić naw et kil
ka, a czasem i kilkanaście tysięcy do
larów -  mówi Jacek Gajewski, ko
lekcjoner. -  Ale i na naszym rynku 
są single oraz albumy, na które trze

ba wyłożyć trzy-, a coraz częściej czterocyfro
we sumy. Gajewski wie, co mówi. W 2004 ro
ku zamarzył, by zgromadzić wszystkie wy
dawnictwa, na których pojawił się Kazik Sta
szewski. -  Kompletowanie dyskografii zajęło 
mi ponad rok. Niewiele, bo w  momencie star
tu miałem już jedną trzecią kolekcji.

Już kilka lat tem u za płyty Gajewski płacił 
często ponad 200-300  złotych. -  Gdybym te
raz chciał je  sprzedać, mógłbym zyskać co naj
mniej 3 0 -4 0  procent -  przekonuje.

Z Kazikowych album ów najtrudniej jest 
zdobyć j„Spalam sit” ! i |„Spalaj łlę l" |wydane 
w 1991 i 1993 roku w nieistniejących już wy
twórniach. Kosztują naw et 400 złotych. Ich 
posiadanie uratowało życie Sławkowi P a to 
sowi, szefowi wytwórni W  Moich Oczach. 
W 2003 roku musiał pojechać do Pragi na biz
nesowe spotkanie, po którym do Polski wszedł 
światowy potentat na rynku biletów na kon-

Typują eksperci
Dostępne w sklepach płyty, które mogą okazać 

się dobrą inwestycją

P IO T R  S T E L M A C H , rad iow a Trójka 
T he  B lack  Tapes „The Black Tapes" 
H a tifn a ts  „Before it is Too Late" 
K ings o f Caram el „Kings of Caramel" 
Drivealone „30 Heart Attacks a Day" 
CNC „No Mood"

D A N IE L  W O L A K , A rch iw um  Po lsk iego  Rocka 
Bracia  „Fabrock"
Bohem a „Bohema"
R ive rs id e  — płyta koncertowa (bez tytułu) 
i sprzedawana tylko na koncertach

S Ł A W E K  P A K O S , w y tw ó rn ia  W  M oich Oczach 
Falarek Ban d  „Falarek"
R astas ize  „Day by Doy" 
w szystk ie  dostępne p ły ty  zespołu Ka t 
w szystk ie  dostępne p ły ty  zespołu T S A  
w szystk ie  dostępne p ły ty  zespołu Pak to fo n ika

certy, firma Ticketpro. -  Byłem bez kasy 
-  w spom ina Patos. -  Żeby mieć pieniądze 
na wyjazd, sprzedałem dwie płyty Kazika, któ
rych i tak za często nie słuchałem. Wystarczyło 
i na  podróż, i na hotel.

I tak fan zyskał dwie płyty, o których ma
rzył, Patos zyskał pracę, a polski rynek kon
certów zmienił się nie do poznania.

Nasze drogie single
Handel płytami, niegdyś zdominowany przez 
giełdy oraz organizowane ad hoc przez fanów 
kluby wymiany płyt, niemal całkowicie został 
zmonopolizowany przez serwis Allegro. I wy
starczy tam tylko zajrzeć, by dostrzec... wysokie 
ceny i ogromne emocje. -  Najwyższe ceny osią
gają oczywiście płyty kultowych wykonawców, 
które ukazały się w nieistniejących już wytwór
niach albo w wytwórniach, które nie są zainte
resowane wydawaniem wznowień -  tłumaczy 
Patos, który obserwuje rynek od ponad dwóch 
dekad. I tak za płytę Lecha Janerki „Dobranoc” 
w ydaną w 1996 roku przez Koch na Allegro 
trzeba zapłacić grubo ponad 200 złotych. Wy
dany przez tę sam ą wytwórnię powrót zespo
łu Perfect, czyli nagrany bez Zbigniewa Hoł
dysa krążek „Jestem”, można okazyjnie kupić 
za 140 złotych, choć fani formacji wspominają, 
że 10 lat temu płyta ta  na marketowych wyprze
dażach oferowana była nawet za 9,90 złotego.

Patos, w końcu sam wydawca, potrafi zro
zumieć, dlaczego wielkie wytwórnie nie chcą 
inwestować we wznowienia i w reedycje. 
Szybko wyliczył, ile można zarobić na wypusz
czeniu na rynek partii tysiąca płyt: -  Po pod
sumowaniu wszystkich kosztów takie wydaw
nictwo może przynieść zysk w  wysokości za
ledwie trzech-czterech tysięcy złotych, i to nie 
od razu -  tłumaczy. Zapewne dlatego niemoż
liwością jest kupno płyty Edyty Bartosiewicz 
„L o v e " , która na  rynku płytowym jest jednym 
z najbardziej chodliwych towarów.

Zdaniem Pakosa poszukiwacze raryta
sów powinni zwrócić uwagę na albumy wy
dane zaraz po wprowadzeniu nośnika CD: 
-  Ówczesne nakłady często nie przekraczały 
500-1000 sztuk, co sprawiło, że dziś pierwsze 
CD stały się unikatami.

Ale nie tylko takie albumy cieszą się wzięciem I 
Jedna z 10 najpopularniejszych polskich płytj 
po 1989 roku, pierwszy album grupy Hey, za-1 
tytułowany;„Fire", do dziś sprzedał sięwkilku l 
set tysiącach egzemplarzy. Mimo to za wydań 
nictwo można zainkasować nawet 200 zło-, 
tych. Pod dwoma wszakże warunkami: mus i  
to być pierwsze, i to utrzymane w miarę do-1 
brym stanie, wydanie. Hey w swoim dorobku! 
ma jeszcze jeden rarytas -  zdobycie anglojęl 
zycznej wersji płyty „?” rozpala wyobraźnie! 
niejednego kolekcjonera.

Co jeszcze cieszy się wzięciem? Pożądań; I 
jest jedyny album Buzu Squat „Dowódcy mi l 
łości”, pierwsze płyty Pogodno, a nawet dowóćl 
najbardziej okrutnego kłamstwa w historii poll 
skiego show-biznesu, czyli „O s ta tn i koncert 
zespołu Kombi.

Skoro drogie bywają płyty, które niegdy-| 
trafiły do handlu, to jaką wartość muszą d b | 
fanów przedstawiać single oraz inne wydan i 
nictwa, które były dostępne dla nielicznych?

-  Single radiowe to zupełnie osobna histo- 
■ia. Również cenowa -  mówi Gajewski, któ- 
■y bardzo się cieszył, gdy udało m u się kupić 
■eden z singli Anny Marii Jopek (stara się ze
b ra ć  całą kolekcję) za jedyne... 72 złote. To nie- 
■wykłe starannie opracowane wydawnictwa, 
■ tóre nigdy nie trafiły do sprzedaży, a zawie- 
■ają utwory w wersjach koncertowych, na- 
■rane często z czołówką polskich jazzmanów, 
ł a  przykład z Tomaszem Stańką. Ich ceny 
■ a  Allegro zaczynają się od stu złotych.

I Bywa, że zawierające często jedno nagra
c i e  krążki kosztują więcej niż butelka do- 
■ rej whisky. Oczywiście im mniejszy był na- 
■ lad  wydawnictwa i im wyższa pozycja arty- 
■B' wśród fąnów, tym cena wyższa. Za 463 zło- 
C  sprzedano między innymi zawierający jed-

poszukiwane są single raperów, pierwsze płyty Pogodno, 
a nawet dowód najokrutniejszego kłamstwa w historii 
polskiego show-biznesu -  „Ostatni koncert” Kombi

no, przeznaczone dla radiowców nagranie Re
publiki „Śmierć na pięć”. Ostatnio jednak naj
wyższe ceny osiągają single raperów.

Kat poszukiwany
Za największy rarytas uchodzi singel grupy Ka
liber 44 zawierający kompozycje „M o ja  o baw a" 
„Więcej szmalu” oraz legendarne „+ i - ” 
(w dwóch niedostępnych gdzie indziej wer
sjach: radiowej, czyh ocenzurowanej, i instru
mentalnej). Jeśli posiadacie taką płytę i jest 
ona utrzymana w bardzo dobrym stanie, czyli 
nie ma rys, a  tekturowe opakowanie najmniej
szych zagnieceń, to możecie za nią dostać na
wet ponad tysiąc złotych. W cenie są też single 
Molesta/Ewenement i Mor W A  Tede w swoim 
Wielkim Jol wydał ostatnio w  nakładzie 70 eg

zemplarzy singel „A/H24N2”. Sprzedawał go 
wraz z firmową koszulką tylko 24 grudnia. Krą
żek, który ma być ostateczną odpowiedzią w je 
go beefie z Peją, już osiąga cenę ponad 500 zło
tych. Za dw a-trzy lata będzie wart tyle, ile do
bry skuter.

Na wartości zyskują też single wykonaw
ców, o których w innych okolicznościach 
„Przekrój” nawet by się nie zająknął. Jedno 
z dokonań formacji Sumptuastic osiągnęło ce
nę prawie 200 złotych.

Według Daniela Wolaka, który od lat pro
wadzi Archiwum Polskiego Rocka (w wersji 
internetowej to www.archiwumrocka.art.pl, 
wersja książkowa ukaże się w marcu -  bę
dzie zawierała rynkowe ceny wszystkich płyt), 
i tak najwięcej warte są winyle. Każdy fan pol
skiej muzyki marzy o posiadaniu francuskie
go wydania płyty Kryzysu czy amerykańskich 
bootlegów Kata. Znalezienie winyli w dobrym 
stanie to prawie mission impossible: -  Za słyn
ną koncertówkę Perfectu jestem w stanie za
płacić kilkaset złotych -  deklaruje Gajewski.
-  Jest jeden warunek: nie może przeskakiwać
-  dodaje ze śmiechem.

Wracając do kompaktów, ich nakłady m a
leją i dziś nikogo nie dziwi, że płyta, która tra
fia do piątki najpopularniejszych albumów 
danego miesiąca, osiąga łączny nakład mniej
szy niż 10 tysięcy egzemplarzy, a  gdy ten zo
stanie wyczerpany, nie jest wznawiana. Za kil
ka lat, nawet jeśli wreszcie przejdziemy elek
troniczną rewolucję i zamiast płyt CD będzie
my kupować pliki, niektóre albumy mogą stać 
się rarytasami.

Na zakończenie, drogi czytelniku, zanim 
zaczniesz gorączkowo sprawdzać, ile warta 
jest twoja kolekcja, albo pobiegniesz zdobyć 
jedną z płyt rekomendowanych obok, dobrze 
się zastanów.

Jeśli kupisz płytę, kierując się innymi po
budkami niż własny gust, możesz zyskać. Ale 
możesz też bardzo dużo stracić. Na Allegro 
trafił ostatnio album „Niespokojny 2” bardzo 
popularnego przed laty piosenkarza Gabriela 
Fleszara. Mimo zawrotnej ceny 2,50 złotego 
krążek nie znalazł nabywcy.
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KULTURA KOMIKS

B e z t r o s k a  
w  b e t o n o w e j  

d ż u n g l i
W  znowione właśnie 

„Osiedle Swoboda” było 
pierwszą udaną opowieścią 

o polskim blokowisku. 
Michał „Śledziu” Śledziński 
wyprzedził Latkowskiego 
i Masłowską, ale mało kto 

o tym pamięta. Niesłusznie

□  □ □ □ □  SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ

T o nuda, nuda, nuda. Tak przez cały 
dzień...” -  śpiewają w  jednej z piose
nek Komety. Te słowa mógłby powtó
rzyć młody Michał Śledziński, w  latach 
90. mieszkaniec Szwederowa, jednego 
z bydgoskich blokowisk. Całe dnie spę

dza na ławce na nicnierobieniu, rozmowach 
z kumplami, kolejnym browarze i rundkach 
wokół bloku. W oparach tejże nudy rodzi się 
„Osiedle Swoboda”, czyli przygody pięciu przy
jaciół, którzy żyją podobnie jak  „Śledziu” i je 
go koledzy. I podobnie jak  tysiące polskich na
stolatków w blokach z wielkiej płyty. Inspiracje 
do poszczególnych odcinków właściwie znaj
dują się same.

-  Za każdym razem, kiedy wychodziliśmy 
ze znajomymi do parku na ławeczkę, zaczyna
ły się opowieści. Odbywał się nieoficjalny kon
kurs na najlepszą historię kolegi, kolegi kolegi 
czy własną. Robota w kostnicy, praca noszow- 
nika na meczu, sprzedaż motorynki, żeby kupić 
jointy. Wszystko podsłuchane, wykorzystane 
-  mówi „Przekrojowi” „Śledziu”. Swój pomysł 
na komiks przedstawił Marcinowi Przasnyc- 
kiemu, byłemu naczelnemu magazynu o grach 
komputerowych „Secret Service” z którym już 
wcześniej współpracował jako rysownik. Za
improwizował przed nim scenariusz pierwsze
go odcinka. Przasnycldemu tak się spodobało, 
że specjalnie dla „Osiedla...” postanowił stwo
rzyć nowy magazyn komiksowy „Produkt”, 
a seria miała być motorem napędowym całe
go projektu. Choć „projekt” to  chyba nieodpo
wiednie słowo, bo wszystko działo się sponta
nicznie, bez jakiegokolwiek planu. Ta szaleńcza 
metoda okazała się już wkrótce obosieczną bro
nią: przyniosła sukces, a potem doprowadziła 
do upadku i „Osiedle...” i „Produkt”.

Ach, jak przyjemnie
W 1999 roku do kiosków trafia pierwszy nu
m er „Produktu”, a Śledziński zostaje naczel
nym. Na początek do redakcji ściąga innych ry
sowników z Bydgoszczy. Debiutu bądź co bądź 
ogólnopolskiego pisma w  nakładzie 20 tysię

cy egzemplarzy nie wspiera żadna akcja 
promocyjna. Reklama ukazuje się jedynie 
w magazynie o grach wideo „Neo Plus”. 
Wieści o kolejnych numerach (nakład 
zmniejszono) rozchodzą się pocztą pan
toflową, a sprzedaż kształtuje się na po
ziomie sześciu-siedmiu tysięcy egzem
plarzy. Jak na ówczesne warunki rynkowe 
to bardzo dużo, inne komiksowe czaso
pisma mają kilkakrotnie mniejszą sprze
daż. „Produkt” szybko zdobywa 
czytelników, z których część ni
gdy wcześniej nie czytała histo
rii obrazkowych.

Jak to możliwe? Podczas gdy 
inne magazyny komiksowe pu
blikują głównie opowieści fan
tasy, science fiction i sensację,
„Produkt Crew” (bo tak m ó
wi o sobie redakcja) postana
wia zająć się polską rzeczywi
stością. To naturalne, że nasto
latek chętniej niż z pogromcą 
smoków będzie utożsamiał się 
z mieszkańcami „Osiedla Swo
boda”. Jego bohaterowie: Wi-

M icha ł Ś ledz ińsk i 
„O s ie d le  

Sw o b o d a",
Kultura Gniewu, 
Warszawa 2010, 
s. 300, 66,60 zl

raż, Smutny, Szopa, Niedźwiedź i Kun i  
dzio, mają bowiem te same problertyf 
co czytelnik. Słuchają ciężkiej muzy, uże-l 
rają się z dresiarzami i wścibskimi eme-l 
rytkami słuchającymi Radia Maryja. Przyl 
browarze i trawie snują pseudofilozoficz-l 
ne rozważania na temat ostatnio obejrza ł  
nego filmu. Jak ich nie lubić? Tym bardziej! 
że w przeciwieństwie do pesymistycznych! 
tekstów wyśpiewywanych przez polskich I 

hiphopowców czy dość ponure; I 
opowieści o osiedlowym życie I 
przedstawionej przez LatkowT 
skiego w  „Blokersach” Śledzińl 
ski tworzy pozytywną wizję poli 
skiego blokowiska. Bohaterowie! 
„Osiedla...” to prawdziwi przyją ł  
ciele, trzymają się razem nieza l  
leżnie od okoliczności. Choć ko-l 
miks jest czarno-biały, ich życie! 
w  wyniku niesamowitych zda ! 
rzeń i zbiegów okoliczności na-l 
biera barw. Okazuje się, że wy ł 
starczy parę złotych, dobre to-l 
warzystwo i uśmiech, by cieszyć] 
się dniem dzisiejszym, nawet
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[y na horyzoncie nie majaczą obiecują- 
perspektywy. Bez wątpienia komiksiarz 
lydgoszczy dowartościował blokowiska, 

więc i rzeczywistość, w  jakiej funkcjonu- 
czytelnicy.

omiksowa bohema
ircy z „Produktu” stają się specjalista- 
>d miejskich opowieści, a przy okazji 
ć świadomie) pracują nad własną. 

. zwartym numerze magazyn zmie- 
wydawcę, zostaje nim Prasa Niezależ- 
wydawnictwo Krzysztofa Paplińskie- 
które będzie prowadzić pismo do koń
czyli do 2004 roku. Śledziński zmienia 
atery główne redakcji. Z Bydgoszczy 

Irzenosi się do Olsztyna, a potem do Po
lania, gdzie w jego mieszkaniu powsta- 
Studio Bonin. Jedzie do stolicy Wielko- 
łski na studia (animacja na ASP), ale 
kilku miesiącach rezygnuje i postana- 

,ia zająć się wyłącznie komiksem. Studio 
«nin to dom otwarty, do którego przyjeż- 
Iżają inni twórcy z „Produktu”, między in- 
ymi Filip Myszkowski oraz Bracia Min- 
iewiczowie. Ich „Wilq” staje się zresz- 

drugim filarem magazynu. „Śledziu” 
pominą Studio Bonin jako najlepszy 
es, kiedy imprezowanie mieszało się 

wspólnym tworzeniem komiksów i re
agowaniem „Produktu”.

Beztroska miała jednak swoje grani- 
Śledziński zajmował się tylko arty- 
zną stroną periodyku, wyniki sprze- 
/ i problem reklam pozostawiając wy- 
cy. Po 12. numerze „Produktu” (wsu- 
nkażą się 23) postanowił zamknąć se- 

„Osiedle Swoboda”, a magazyn zaczął 
eniać swój charakter. Pojawiło się wię-

Co do opisu polskiej 
rzeczywistości, Śledziński 

zostawia konkurencję daleko 
za plecami. Swobodnie!

cej komiksów akcji, coraz mniej osadzo
nych w polskiej rzeczywistości. Sprzedaż 
spadła, ostatni numer rozszedł się w czte
rech tysiącach egzemplarzy. -  Dziś wyda
je mi się, że zmiana charakteru magazynu 
była główną przyczyną jego problemów 
-  mówi Krzysztof Papliński. Jego zdaniem 
rynek reklamowy był wtedy zbyt slaby, 
by uratować „Produkt”. Krzysztof Mi
rowski, jeden z redaktorów „Produk
tu” i jego publicysta, nie zgadza się 
z tym: -  Nie było nikogo, kto profe
sjonalnie zajmowałby się promo
cją pisma, a nawet przy takim 
nakładzie można było zdobyć 
reklamy.

„Osiedle Swoboda” wraca 
jeszcze na krótko w 2004 roku 
w postaci osobnych zeszytów, 
tym razem w kolorze. Ale ma już 
inny charakter niż pierwotna seria.

„Produkt” udowodnił, że komiks 
w  Polsce może trafić do szerokiego grona 
czytelników, pod warunkiem że znajdzie 
z nimi wspólny język. Po lekturze zbior
czej edycji „Osiedla Swoboda” obejmują
cej odcinki z „Produktu” możemy się prze
konać, że to nadal świetne historie, wcho
dzące w dialog z ówczesną rzeczywisto
ścią, zrobione na luzie i z polotem. Szkoda, 
że po 10 latach od tamtego wydawnictwa 
niewielu polskich komiksiarzy stać na ta

ki dialog. Michał Śledziński zapowiada jednak, 
że jeszcze wróci na „Osiedle...” Przygotowuje 
album, którego akcję chce umiejscowić w la
tach 90. -  Ten okres to dla mnie silnik napędza
ny paliwem, w którym wymieszały się: grunge, 
hard core, pierwsze konsole, seks, alkohol, nar
kotyki, ale także słodkie nieróbstwo, kiedy zu
pełnie nie myślało się o przyszłości -  mówi. On 
sam od chwili publikacji „Na szybko spisane” 
został specjalistą od sentymentalnych podróży. 
Który z polskich twórców komiksowych przej
mie po nim pałeczkę eksperta od opowiadania 
o naszej rzeczywistości? Następców na razie 

nie widać.

lajlepsze komiksy 2009
s t e r 9 0 . p l



□ □

„Wszyscy mają si • 
dobrze” .

A ż za dobrze
Słodko, sentymentalnie, 

wystawnie -  nie, 
to nie Wigilia, to film  

Kirka Jonesa 
Przedmiotem rozważań jesi 
tujakżew ażnaw dzisiejszyi i 
coraz bardziej zatomizowa
nym społeczeństwie rodzi
na. Po śmierci żony choro
bliwy perfekcjonista Frank 
Goodie (Robert De Niro), 
cheąe podtrzymać rodzinne 
ognisko (drew do niego do
kładała dotąd wyłącznie nie 
boszezka), rusza w odwie
dziny do czwórki rozproszo
nych po kraju dzieci. Przez 
moment atm osfera je s t więc 
jak  z „Broken Flowers”, ale 
nieprzewidywalność charak 
terystyezna dla kina Jarmu- 
scha szybko ustępuje miej
sca m oralizatorskim bana
łom. Ta podróż ma nauczyć 
Franka -  i widza -  że w ro
dzinie nie można tylko roz
kazywać, trzeba także umieć 
słuchać; że wieść żywot per
fekcyjny nie znaczy wca
le być szczęśliwym, a gorz
ka praw da smakuje lepiej niż 
najsłodsze kłamstwo.
Twórcy scenariusza zadbali 
jednak, by wszyscy czuli się 
komfortowo. Z filmu wyni
ka, że skutki nawet najwięk
szych błędów wychowaw
czych da się naprawić jed 
ną szczęśliwą Wigilią i że nie 
ma tego złego, co by na do
bre nie wyszło: wszak gdy
by nie chorobliwe ambi
cje rodziców, niejeden arty
sta skończyłby jako malarz 
pokojowy.
Czyżby więc nie istniało coś 
takiego ja k  złe wychowanie? 
Naiwnych odsyłam do filmu 
Almodóvara pod tym właśnie 
tytułem. -  kp

„W szyscy  m ają się 
dobrze" reż. Kirk Jones, 
USA 2009, Forum Film, 100 
premiera 8  stycznia

□ □ □ □  MICHAŁ 0LES2CZYK

D o m  d o b r y  „Wszystko, co kocham Jacka Borcucha 
przemienia traumę lat 8o. w  mit

nie Kościukiewicza z paradok
salną twarzą (zaciętą i pogodną 
zarazem), przywodzącą na myśl 
sam otnego dystansowca Toma 
Courtneya z kina dawnych bry
tyjskich gniewnych.

Ostatecznie film niewie
le różni się od komiksu w  ty
pie fotostory, ale ponieważ każ
dy dymek i obrazek są perfek
cyjnie dobrane, nasze emocje 
są zaangażowane od początku 
do końca. Tata Andrzej Chyra 
to typowy produkt naszej roz
grzeszającej wyobraźni h isto
rycznej -  dobry oficer marynar
ki wojennej jednocześnie pil
nujący systemu i zezwalający 
na punkowy koncert. Potrzebu
jem y tego fantazm atu, tak jak  
potrzebujemy jego przeciwień
stwa, czyli komucha sk...syna 
granego tu  przez Marka Kalitę. 
Tylko zmieniając traum ę w  m it 
(oczywiście w popularnym ki
nie, a  nie w  podręcznikach hi
storii!), będziemy mogli wresz
cie się z nią pożegnać.

J eszcze nie otrząsnęliśmy 
się z czarnuchy „Do
mu złego”, a już Ja
cek Borcuch zbudo
wał nam  dom (pra
wie) dobry: stan wo- 

| jenny jako czas młodzieńczej 
inicjacji w  bunt, seks, muzy
kę i dojrzałość. Zarówno gorączka 

| solidarnościowa, jak  i sam 13 grud
nia 1981 roku są obecne, ale stano- 

j wią bardziej tło dla poczynań mło- 
| dych bohaterów niż powietrze, któ

rym by oddychali. Koślawa polska 
kom una nie truje u Borcucha tak 

| mocno jak  u Smarzowskiego: moż- 
[ na żyć pomimo niej.

Ceną, jaką płaci za to sam film, 
jes t uproszczenie. Punkowy bunt 
głównego bohatera Janka (M ate
usz Kościukiewicz), jego pierwsza 
miłość uwikłana w  światopoglądo
wy konflikt rodzin, wreszcie zdy
szany seks ze zdzirowatą sąsiadką

„W szys tk o , co kocham ", reż. Ja cek  
Borcuch, Polska 2 0 0 9, ITI Cinema, 10 0 ' 

! premiera 15 stycznia
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Basia (Olga Frycz) 
i Janek (Mateusz 
Kościukiewicz) 
Miłość w cieniu 
PRL

z bloku (dowcipna 
rola Katarzyny Her

m an) -  to wszystko są kli
sze filmu młodzieżowego, p ra
wie jak  z „Breakfast Club” Joh
na Hughesa.

Błogosławieństwem Bor
cucha jest jednak właśnie 
umiejętność pracy z kliszami 
-  ma agresywną, popową wy
obraźnię w izualną i potrafi wy
dobywać z aktorów autentyzm. 
Każda scena nosi u szyi etykiet
kę identyfikacyjną: ta  jest o ma
rzeniu, ta  o szczeniackim gnie
wie, a tam ta o bólu żałoby. Sce
ny te rzadko bywają czymś wię
cej, ale i -  co ważne! -  prawie 
nigdy nie okazują się czymś 
mniej. Wielka w  tym zasługa 
obecnego prawie w każdej sce-

S m i e r ć  k r w i o p i j c o m !  Groza kryzysu 
ekonomicznego już znalazła swoje odbicie w kinie

Kinie grozy

achłanność -  chyba nikt nie ma wąt- 
W  pliwości, że to ona odpowiada za tąp- 

m  nięcie na Wall Street jesienią ubiegłe- 
m  go roku i światowy kryzys. Zachłan- 
/  ność doprowadziła w  końcu Bemar- 
■ H  da Madoffa do więzienia, choć pew- 
ie wielu wolałoby, żeby z miejsca poszedł 
) diabła. Ich fantazje o smażeniu chciwych 
mkierów i finansistów w ogniu piekielnym 

pełnia we „Wrotach do piekieł” Sam Raimi; 
rwiopijcy płoną też w „Daybreakers. Świt” 
raci Spierig: ten pierwszy podszedł do te- 
atu kryzysu bardzo bezpośrednio, ci drudzy 

ibrali go w  tak modną ostatnio wampirycz
ną metaforę.

W niedalekiej przyszłości w  wyniku epi
demii część ludzi zamienia się w  wampi- 
y i z czasem amatorzy czystej krwi stają się 
a ziemi dominującym gatunkiem. Nieste- 
, kończą się im dostawy pożywnego trun- 
u, bo nadmiernie eksploatowane homo sa- 
iens wymiera. Jeden z wielkich koncernów 
rmaceutycznych chwyta więc i przechowuje
0 się tak wyrażę -  zasoby ludzkie. Ale i one 'H lR  W f

, kończą... Horror fantasy braci Spierig nie ’
'k o  pokazuje konsekwencje nadmiernego
■tytu i polityki polegającej na beztroskim • / ( L
ploatowaniu dóbr, ale też wskazuje win- W
I). W a m p i r a m i  są politycy, wojskow i,  biz- v
metii. In oni  pi ją krew wyzysk iw anych
■ a to l i ,  ale /m iec ie  ich rewolucja. P S I

( jakże  efektownie!  
u r / e d m e /k a  /  „Wrót di i piekieł", .sta- 

w dziale  kredytów, o d m a
1 staruszce, pani Ganush, kolejnego odro-

enia spłaty długu. Ganush, którą czeka eks
misja, rzuca klątwę na dziewczynę. Przez trzy „Wrota do piekieł”. Christine (Alison Lohman)

dni będzie ją  męczył demon (równie przera- jest, jak  widać, w grobowym nastroju

żający, co komiczny), a po
tem piekło pochłonie. Mo
żemy współczuć nieszczęsnej 
pracownicy banku, wszak była tylko śrub
ką w machinie cynicznego systemu -  Raimi 
przypomina jednak, że nie tylko zachłanność 
wielkich graczy prowadzi do ekonomicznego 
i moralnego kryzysu, ale też niepohamowany 
apetyt maluczkich. A Christine nie umie się 
pohamować, o czym świadczy jej długa wal
ka z nadwagą i słabość do kompulsywnych 
zakupów.

I Raimi, i Spierig puszczają oko. Śmiało 
mieszają horror z innymi gatunkami, ocie
rając się o pastisz, pokazują dystans, raczej 
śmieszą, niż straszą. A przy tym obaj dobitnie 
przekonują, że chciwość to pierwszy stopień 
do piekła.

□ □ □
„W ro ta  do piekieł",
reż. Sam Raimi,
USA 2009, Best 
Film, 99', premiera 
1 stycznia

□ □ □
„D aybreakers.
Ś w it " ,
reż. Michael 
i Peter Spierig, 
Australia/USA, \ 
Kino Świat,
98', premiera 
15 stycznia

„Daybreakers. Św it”. 
Willem Dafoe jako 
obrońca jednej rasy, 
ludzkiej rasy

to rok produkcji 
żółtego ()ldsmobile Della 88 
należącego do Sama Raimiego 
i „grającego” w  niem al wszystkich 
jego filmach. We „Wrotach...” jeździ 
nim wiedźm a Sylvia Ganush.

□  □ □

Brudny Harry
„Harry Brown” nie nudzi się 

na emeryturze

ZACZYNA SIĘ JAK OBYCZAJOWA

opowieść o samotnej starości 
-  kończy jak najczystszej wody 
sensacja. Tytułowy bohater gra
ny przez Michaela Caine’a nazbyt 
gładko przechodzi między tak 
rożnymi konwencjami, by film 
Barbera uczynić wiarygodnym. 
Raz filmowym światem rządzi su
rowy realizm spod znaku Kena 
Loacha (operator Martin Ruhe

obserwuje posępne blokowisko 
z wrażliwością dokumentalisty), 
a raz przedmieście zmienia się w 
mroczny labirynt zła, przestrzeń 
z zupełnie innej filmowej bajki. 
Balansu między społecznym ki
nem a sensacją nie dało się 
utrzymać. Ciężar opowieści prze
suwa się to w jedną, to w drugą 
stronę, a Brown nazbyt łatwo z po
włóczącego nogami emeryta staje 
się bezwzględnym -  nadal po
włóczącym nogami -  mścicielem, 
który choć siwy włos na głowie 
i nie to zdrowie, doskonale pamię
ta, do czego służy broń. Ostatnią 
potyczką byłego marines jest

starcie z gangiem, który trzęsie 
osiedlem i którego członkowie 
zakatowali starszego mężczy
znę, przyjaciela Harry’ego.
Film Barbera jednoznacznie koja
rzy się z „Gran Torino” w którym 
z młodocianymi bandytami roz
prawiał się Clint Eastwood. Ale 
nasuwa się jeszcze inne 
skojarzenie -  z wcześ
niejszym wcieleniem 
Eastwooda: Brud
nym Harrym.
Brytyjska produk
cja ma równie silną 
konserwatywną wy
mowę -  brutalny

-Harry B ro w n", reż. Daniel Barber, Wielka Brytania 2009, Monolith, 105', premiera 15 stycznia

odwet okazuje się jedyną skutecz
ną metodą walki z przestępcami. 
Tak samo jak amerykański kolega 
Brown stawia się ponad pra
wem i sprząta na swoim osiedlu 
ludzkie śmieci. Nie ma wątpli
wości, po czyjej stronie jest racja: 

młodzi bandyci są tak od
rażający, brudni i źli, 

że od początku ma
rzymy o tym, żeby 
ktoś spuścił im ło
mot. Oko za oko,

I ząb za sztucz
ną szczękę 
-  naprawdę uwie

rzycie, że tylko 
przemoc gwarantuje 

porządek? -  masa
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Rozmowa 
„Przekroju'

Swego czasu poświęcał pan mnóstwo cza
su na przeprowadzanie wywiadów z naj
większymi gwiazdami świata kultury, a po
tem, we wstępie do jednej ze swoich ksią
żek, stwierdził pan, że sztuka przeprowa
dzania wywiadów jest martwa. Nadal pan tak 
uważa?
-  No dobrze, może nie martwa... Powiedzmy, 
że jest bardzo wycieńczona. Przygotowuje się 
na śmierć (śmiech). Oczywiście zdaję sobie spra
wę z tego, że wciąż jest dla niej miejsce, ale mam 
wrażenie, iż od pewnego czasu coraz bardziej

| zżera ją  rutyna. Przepytywani podczas wywia
du pisarze, jeśli o nich akurat mielibyśmy m ó
wić, bardzo rzadko wyjawiają dziennikarzom coś 
nowego. Zazwyczaj w kółko pow tarzają jakieś 
wcześniej przygotowane formułki, tak jakby by
li politykami. Wywiady stają się po prostu kolej
nym trybikiem w ogromnej machinie reklamy. 
Czy kiedy dziennikarz prosi o udzielenie wy
wiadu, czuje pan, że to w gruncie rzeczy strata 
czasu, że przecież i tak nie przekaże pan w ten 
sposób nic ważnego?
-  Niekoniecznie. Myślę, że jestem  w stanie prze
kazać w wywiadzie pewne ważne rzeczy, ale 
w  istocie zdarza się to bardzo rzadko. Zazwy
czaj czuję, że kolejny raz powtórzyłem to, o czym 
wszyscy i tak już wiedzieli. To zresztą prowadzi 
do zabawnej sytuacji: po odbyciu wielu niem al
że identycznych rozmów z dziennikarzami każ
de pytanie, którego nie zadano mi wcześniej, za
czyna mnie autentycznie przerażać -  przecież że
by na nie odpowiedzieć, będę musiał dla odmia
ny pomyśleć, a nie tylko powtórzyć wyuczoną for
mułkę.
Przez ostatnich kilka lat pracował pan nad po
wieścią „The Pregnant W idów " -  początkowo 
miała to być książka w znacznej mierze auto
biograficzna, później zdecydował się pan w y
rzucić z niej wszystkie bardziej osobiste w ąt
ki i skupić się na fikcyjnej fabule. O czym więc 
ostatecznie będzie „The Pregnant W id ó w "?

MARTIN AM IS OPOWIADA BARŁOMIEJOWI 
PASZYLKOWI 0 REWOLUCJI, KTÓRA ZAWSZE 
PRZYNOSI SMUTEK I ROZCZAROWANIE.
I O POLAŃSKIM, KTÓRY CHOĆ WIELKIM 
ARTYSTA JEST, POWINIEN ZOSTAĆ UKARANY
-  Wyszła z tego książka mocno osadzo
na  w  historii, a konkretnie w latach 70. 
Opowiada o feminizmie, a więc o praw
dziwej rewolucji seksualnej, jaka miała 
wówczas miejsce. Tytuł „The Pregnant 
W idów” („Ciężarna wdowa”) pozwoli
łem sobie pożyczyć od rosyjskiego my
śliciela Aleksandra Herzena, który twier
dził, że choć w wyniku rewolucji nasta
je  zawsze nowy porządek, nie należy się 
spodziewać, iż utrzymanie go obędzie się 
bez problemów. Trzeba się liczyć z tym, 
że będzie nas czekać okres chaosu, smut
ku i rozczarowania. Rewolucja bowiem 
nie przynosi na świat nowo narodzone
go dziecka, ale właśnie tytułową ciężarną 
wdowę. Moim zdaniem ta wdowa wciąż 
jest dopiero w  drugim trymestrze...
Tak się składa, że tuż przed naszą roz
mową po raz kolejny przeczytałem 
pański wywiad z Romanem Polańskim  
zamieszczony w zbiorze „Visiting Mrs. 
Nabokov". Przeprowadzał pan ten wy
wiad tuż po tym, jak Polański uciekł 
ze Stanów Zjednoczonych, by unik
nąć procesu o gwałt. Z nim też dysku
tował pan o feminizmie. Pamięta pan, 
co wtedy powiedział?
-  Pewnie. Polański twierdził, że rewolu
cja feministyczna jest pozbawiona sen
su, bo kobiety powinny raczej próbować 
znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce 
w  świecie, a  nie próbować zmienić świat 
tak, żeby to im było jak najlepiej. Według 
niego cały feministyczny przewrót odby
wał się niejako wbrew procesowi ewolu
cji. Ja natom iast jestem  feministą, więc 
nie mogłem się z tą teorią zgodzić. Osią
gnięcie jak najlepszego porozumienia 
między kobietami a mężczyznami jest 
oczywiście niezwykle trudnym zadaniem, 
ale nie znaczy to, że nie należy próbować.

Już po tym, jak po raz pierwszy za
częto ścigać Polańskiego za przespa
nie się z nieletnią modelką, zarzucał 
on amerykańskim sędziom hipokry
zję, mówiąc, że przecież „każdy ma
rzy o pieprzeniu młodych dziewczyn", 
a w jego przypadku nagle uznaje się 
to za nie wiadomo jakie przestępstwo. 
W  swoim wywiadzie skomentował 
pan to, pisząc, że cała sztuka polega 
na tym, żeby nawet jeśli rzeczywiście 
ma się ochotę „pieprzyć młode dziew
czyny", mimo wszystko tego nie robić. 
Jak postrzega pan obecną sytuację Po
lańskiego - czy dziś powinien jeszcze 
odpowiadać za tamten czyn?
-  Polański to ogromnie czarujący facet 
ale odnoszę wrażenie, że ani wcześniej 
ani teraz nie dotarło do niego, co na
prawdę zrobił. Jakkolwiek patrzeć na ca
łą tę sytuację, wykorzystał przecież całko
wicie bezbronną osobę. I moim zdaniem 
powinien zostać za to ukarany.
W  innej książce, „The War Against 
Cliche", pisze pan, że Polański nie krę
ci już dobrych filmów. Sądzi pan, że je 
go obecne przygody zainspirują go 
do stworzenia czegoś, co znów będzie 
godne uwagi?
-  Od czasu kiedy pisałem te słowa, Polań
ski nakręcił już jeden świetny film -  „Pia
nistę”. Zresztą w  ogóle postrzegam go ja 
ko niezwykle utalentowanego artystę. 
Wracając do nowej książki: na dłu
go przed wydaniem zdążyła obro
snąć w pewne kontrowersje. Przede 
wszystkim, opierając się na informa
cjach sprzed kilku lat, spodziewano 
się, że zdradzi w niej pan sekrety pry
watnego życia i wyrazi poglądy na te
mat islamu. Teraz wiadomo już, że te 
bardziej prywatne wątki pojawią
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—> się dopiero w kolejnej książce, 
wstępnie zatytułowanej „The State of 
England". Myśli pan, że mimo wszystko 
„The Pregnant W idów" okaże się dzie
łem kontrowersyjnym, takim chociażby 
jak pańska najgoręcej krytykowana po
wieść „Yellow D og"?
-  Ttudno to przewidzieć. To, czy powieść 
okazuje się kontrowersyjna, czy nie, bardzo 
rzadko wynika z jej treści. Jeśli jakiś dzien
nikarz wymyśli kontrowersyjne i chwytli
we hasło łączące feminizm i moją książkę, 
to będzie od razu postrzegana jako kontro
wersyjna. Niezależnie od tego, co napraw
dę piszę w niej o ruchu feministycznym.
W  zbiorze „The Moronic Inferno" zwra
ca pan uwagę na system Kurta Vonne- 
guta, który ocenił wszystkie swoje po
wieści w skali od 1 do 5. Czy sam byłby 
pan w stanie spojrzeć w podobny spo
sób na własne książki?
-  Raczej nie. I na pewno nie uważam, że
by którakolwiek moja książka zasługiwa
ła na 1 (śmiech). Prawda jest taka, że autor 
nie powinien być wyrocznią, kiedy w grę 
wchodzi ocena jego własnych dzieł. Nabo- 
kov na przykład najbardziej ze wszystkich 
swoich powieści lubił „Zaproszenie na eg
zekucję”, które moim zdaniem jest najgor
szą rzeczą, jaką stworzył.
Skoro jesteśmy przy ocenie dzieł in
nych autorów: w autobiografii wyzna
je pan, że nigdy nie przepadał za powie
ściami Franza Kafki, ponieważ odbierał 
je jako nadmiernie epatujące czytelnika 
atmosferą koszmaru. Zdziwiło mnie to, 
bo przecież pańskie dwie wczesne po
wieści, „Sukces" i „M artwe dzieci", też 
są niezwykle mroczne.
-  Uwielbiam opowiadania Kafki, ale je 
go powieści... cóż -  jego powieści po pro
stu nie da się czytać. Potwierdza się tu sta
ra reguła, że nic, co jest dziwaczne, nie po
winno być ciągnięte zbyt długo, bo za
nadto wyczerpuje czytelnika. Kafkowski 
styl pisania polegający na tym, że bohate
rom jego historii może się przydarzyć ab
solutnie wszystko, świetnie się sprawdza 
na 20 stronach. Na 200 już gorzej.

Nie uważam natom iast, żeby Kafka był 
pisarzem szczególnie mrocznym. Przeciw
nie -  odnajduję w jego historiach mnóstwo 
humoru. Natomiast co do moich własnych 
powieści, które pan wymienił: owszem, są 
w  nich mroczne fragmenty, ale najm rocz
niejszą książką, jaką napisałem, jest nie
wątpliwie „Nocny pociąg”. Bardziej noir 
chyba już nie da się pisać (śmiech).
Zgoda z tym, że „Nocny pociąg" jest 
mroczny w  nieco bardziej wystylizo
wany, mniej prymitywny sposób, a to, 
co dzieje się na przykład w „Martwych  
dzieciach", to koszmar poza jakąkolwiek 
kontrolą - odnosimy wrażenie, że tak 
jak u Kafki może się tam zdarzyć do
słownie wszystko... A jak właściwie po

dobała się panu filmowa adaptacja tej 
powieści?
-  Podobała mi się. Uważam, że zabrali się 
do niej odpowiedni ludzie i dzięki tem u 
wyszło z tego całkiem odważne dzieło, któ
re oglądałem z dużą przyjemnością.
Swego czasu dużo się mówiło o ekrani
zacji „Pó l Londynu", jednej z pańskich 
najsłynniejszych książek, której m iał
by się podjąć David Cronenberg. Czy jest 
jeszcze szansa, że ten pomysł zostanie 
kiedyś zrealizowany?
-  Niestety, nic z tego nie będzie. Spotkałem 
się jakiś czas tem u z Cronenbergiem i roz
mawialiśmy o jego pomysłach na tę ada
ptację, ale później okazało się, że musi się 
poświęcić innym projektom, i trzeba było 
porzucić ten plan. Co nie znaczy jednak, 
że został porzucony pomysł zekranizowa
nia „Pól Londynu”. Po prostu ktoś inny bę
dzie musiał się zająć reżyserią.
Sam ma pan na swoim koncie pracę dla 
przemysłu filmowego. Jak pan wspo
mina pisanie scenariusza do filmu „S a 
turn 3" (1980), niegdyś ostro krytyko
wanego, a obecnie wspominanego przez 
niektórych wielbicieli fantastyki z wiel
kim sentymentem?
-  Z jednej strony było to przeżycie dość 
niezwykłe, z drugiej -  idiotyczne. Nigdy 
nie miałem szczególnego szczęścia do pra
cy nad filmami. Jedyną naprawdę po
zytywną rzeczą, jaka wiąże się z realiza
cją „Saturna 3”, jest to, że dzięki tem u do
świadczeniu zgromadziłem sporo materia
łu do wydanej kilka lat później powieści 
„Forsa” [nie jest tajemnicą, że bohaterów 
„Forsy” Amis ukształtował na wzór trój
ki aktorów występujących w „Saturnie 3 ”: 
Kirka Douglasa, Harveya Keitela i Farrah 
Fawcett -  przyp. B.P.].

Zresztą pracując nad tym filmem, wcale 
nie m iałem  poczucia zgłębiania gatunku, 
jakim jest fantastyka. Znacznie większą sa
tysfakcję, jeśli chodzi o kontakt z science 
fiction, przynosiło mi wieloletnie recenzo
wanie dzieł tego gatunku dla „Observera”. 
Nie sposób uznać filmu „Saturn 3” za przy
kład kina fantastycznego, za jakim przepa
dam (śmiech).
A jaki ma pan stosunek do filmu „M ar
sjanie atakują" Tima Burtona? Do niego 
też napisał pan scenariusz.
-  Zgadza się, i to całkiem niezły. Z tym 
że ostatecznie nie został on wykorzystany. 
Pojawił się nowy reżyser i całkowicie zmie
niono koncepcję tego filmu. Ale muszę po
wiedzieć, że podobał mi się ostateczny re
zultat, był dość oryginalny.
Czy pański scenariusz też traktował te
mat inwazji z Marsa w sposób komedio
wy, czy może był bardziej serio?
-  Też zawierał elementy komediowe. 
W  mojej wersji kosmiczni najeźdźcy po
chodzili z odległej i bardzo zaawansowa
nej galaktyki, ale mieli naturę biznesme

nów i przybyli na Ziemię zarabiać pienią, ze 
oraz faszerować się narkotykami. Byli pe ni 
podziwu dla różnorodności narkotyków, ja d- 
mi raczą się Ziemianie, a szczególnie upoi o- ! 
bali sobie kokainę.
W  książce „The War Against Cliche" ostre 
krytykuje pan pisarzy, którzy opierają swe 
je dzieła na utartych schematach i operu
ją nudnym, wyświechtanym językiem. Ale 
przecież w ten właśnie sposób pisze się dz ś 
bestsellery. Wystarczy rzucić okiem na rar 
king „New York Timesa" - od razu widać, 
że rekordy sprzedaży biją autorzy lubujący 
się w schematach fabularnych i kliszach ję 
zykowych. Nie przygnębia to pana?
-  Szczerze mówiąc, nawet nie zdaję sobie 
sprawy z takiego stanu rzeczy. Teraz w ogo
lę nie poświęcam czasu na czytanie literati - 
ry współczesnej. Znacznie bardziej interesi - 
je  mnie to, co stworzyli pisarze żyjący o jec - 
no lub dwa pokolenia przede mną. Choć oczy
wiście nietrudno mi uwierzyć, że sprawy ma ą 
się właśnie tak, jak to pan przedstawił.
A czy mógłby pan przypomnieć sobie 
ostatnią współczesną powieść, która zrobi 
ła na panu duże wrażenie?
-  (Długa chwila ciszy) Nie, naprawdę żaden t) - 
tul nie przychodzi mi do głowy (śmiech). □

1Martin Amis, rocznik 1949, jest jednym • 1, 
z najwybitniejszych współczesnych pisarzy . . 
brytyjskich. W Polsce znane są jego  |  .
wczesne powieści „Martwe dzieci” (1975) j

*„Sukces” (1978), a także wszystkie ______
dzieła z okresu jego największej popularności: 
„Forsa” (1984), „Pola Londynu” (1989), „Strzała 
czasu” (1991), „Informacja” (1995). Jak sam 
chętnie powtarza, jego pierwszą powieść „The 
Rachel Papers” (1973) chciało kupić w ciemno 
każde brytyjskie wydawnictwo. Choćby po to, 
żeby sprawdzić, jak wypadnie debiut syna 
niezwykle poczytnego pisarza Kingsleya Amisa. 
Pracując nad kolejnymi książkami, Martin Amis 
dbał jednak o stawianie czoła coraz to nowym 
wyzwaniom, nie unikając eksperymentów, które 
skądinąd spotykały się z krytyką ze strony jego 
ojca preferującego znacznie bardziej zachowawczy 
styl. Bywało zresztą, że zapędzał się w owych 
eksperymentach zbyt daleko: jego powieść „Yellow 
Dog” z 2003 roku odebrano dość chłodno, a nastroje 
większości czytelników dobrze oddal krytyk piszący, 
że po lekturze książki czuł się, „jakby przyłapał 
ulubionego autora podczas masturbacji”.
W 2006 roku wydano w Polsce barwną autobiografię 
Amisa pod tytułem „Doświadczenie”, natomiast 
dwa lata później ukazała się u nas jego najnowsza 
powieść „Dom schadzek”. Poza uprawianiem fikcji 
literackiej autor zajmował się publicystyką, również 
na tym polu odnosząc duże sukcesy. Jego artykuły, 
wywiady i recenzje wydano w kilku zbiorach, 
z których najważniejsze to „The Moronic Infemo” 
(1986), „Visiting Mrs. Nabokov” (1993) oraz „The 
War Against Cliche” (2001). Długo oczekiwana nowa 
powieść Amisa „The Pregnant Widów” ma zostać 
opublikowana w  lutym 2010 roku.
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Oda do BN
„O d a  w  poezji 
polskiej. 
A n to log ia",
opracowała 
Teresa
Kostkiewiczowa, 
Ossolineum, 
Wrocław 2009, 
s. 490

Biblioteko! Twój tom 316. (w serii I) w niemałe mnie 
wprawił zmysłów pomieszanie.
„Oda w poezji polskiej. Antologia” w opracowaniu 
Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej, 
pierwszej wszak u nas znawczyni gatunku 
(patrz: „Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku”, Wrocław 1996), 
zasadniczo jest mila, kompetentna, przykładnie uczona, 
jednak włos staje dęba, gdy przyjrzeć się bliżej.

Och, nie myślę utyskiwać na drobniejsze braki, choć chciałoby się 
w Wydaniu Narodowym nie widywać smętnych literówek 
(patrz: „Hymn wieczorny” Stanisława Barańczaka).
Także dawniejsze dzieje ody nie burzą mi krwi,
choć -  znów -  jeśli z zasady autorom przypisano noty o pismach i życiu, 
czemu zrobiono wyjątek dla tych zachwycających od wieków najbardziej?
Oto Jan Kochanowski i Adam Mickiewicz, i Juliusz Słowacki 
tudzież Cyprian Kamil obejść się muszą tylko nawiasem z datami.
(Zygmunta nie ma w ogóle, rzecz melancholijna).
Szczęśliwcy -  rzekłby szyderca. Ja zaś powiem tylko, że napisać 
nieobszerną notę o autorze tać jest sztuka sama.

Lecz im bliżej dni naszych, tym straszniej. Jestli Wisława Szymborska 
„autorką zintelektualizowanych wierszy refleksyjnych”? Prawda? 
i w dodatku ładnie powiedziana. Ewa Lipska natomiast w swych wierszach 
lirycznych „ukazuje swoistą wrażliwość pokoleniową”. Wciómości!
Ataki Bohdan Zadura (uważajcie pilnie, dziatki najmilejsze)
„początkowo (...) poeta kultury, poszerzał sferę zainteresowań 
o uniwersalną problematykę antropologiczną”.
0  Jarosławie Iwaszkiewiczu cóż powiedzieć mamy?
Ano to przede wszystkim, że „w okresie powojennym aktywnie 
uczestniczył w życiu publicznym i literackim”. I tak dalej, i temu 
podobnie. Żałobnie, Biblioteko!

Nie spytam też, bom nie godzien, czemu sporo ód z antologii 
na ody wcale nie wygląda. To jest zresztą rzecz względna. A czasem
1 autor niech ma niespodziankę. Kiedym Sosnowskiemu powiedział: Andrzeju, 
jak się okazuje, „Dożynki” to oda -  ów zbladł i wyszeptał: Jezus, Maria.
Niech będzie mu policzone: Ten wzywał imienia Maryi!
Nic to jeszcze. Gdzież indziej można by przeczytać, że wiersze takich 
na przykład poetów, jak Świetlicki i Foks, „świadczą, iż mimo wszystkich 
niesprzyjających tem u okoliczności, chcieliby oni [tacy na przykład Świetlicki i Foks 
-  to mówię ja, ms] pisać wiersze pochwalne i uroczyste, we wspólnocie 
ze swymi czytelnikami ukazywać świat godzien powszechnej aprobaty 
i zbiorowego zachwytu”? Tylko w twej antologii, Biblioteko, 
w samym środku wstępu. Koledzy, pamiętajcie, ja  tylko cytuję! No a przy okazji 
trzeba Ci może jednak, Biblioteko, wiedzieć, że Foksa wzniosły 
utwór „Próbowałem opiewać okaleczony świat” jest chuligańską 
parodią wzniosłej naprawdę ody Adama Zagajewskiego „Spróbuj 
opiewać okaleczony świat”, którą drukowano w samym „New Yorkerze”.
Bo nie wiedziałaś, prawda? Tej ody Zagajewskiego próżno w książce szukać, 
a choć przypisów często zbędnych wiele podpiera jej strony, na tym 
przy Foksie zaoszczędzono. O czasy, o filologowie!

Wielu innych rzeczy można się jednak dowiedzieć: ot, Karol Maliszewski. Nie, nie to, że mąz ów 
to „autor wierszy lirycznych o rozległych perspektywach refleksji metafizycznej”.
Nie to. T\iż obok stoi czarno na białym: „związany ze środowiskiem »bruLionu«”.
Biblioteko, doprawdy? Sam już nic nie pamiętam, ale szczęściem znasz się i na „bruLionie”. 
Więc kamień z serca i pieśń ujdzie cało, i cyt, bo już mówić nie mogę i wór wkładam szary, 
pokutny, żalem stebnowany, żem się ośmielił z Tobą, Biblioteko, wadzić.
0  tronie babiloński, będzie drugie wydanie?
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|» zapłacisz przy odbiorze

one step' cena 37 zł/kod: oda!21

Wyślij S M S  z 
Kup podanym przy recenzji

teraz! ► koszt S M S -a  

z VAT 0,61 zt.

one*
step
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OTWÓRZ
oczy

K U B A  D Ą B R O W S K I

GŁĘBOKIE
GARDŁO

PRZEDMIEŚCIA
LARRY SUŁTAN

STAŁ SIĘ KLASYKIEM 
WSPÓŁCZESNEJ 

FOTOGRAFII. MIMO 
ŻE PRZEZ PÓL ŻYCIA 

POSŁUGIWAŁ SIĘ TYLKO 
ZDJĘCIAMI INNYCH, 

A POTEM PRZEZ  
DEKADĘ ROBIŁ ZDJĘCIA 

SWOIM RODZICOM

FOTOGRAFIA
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Kwiaty w donicach, 
pięknie udrapowane 

zasłony. Tak 
powstaje „Trzeci 

film  Tashy”. Dla 
Lany ego Sułtana 

pornografia 
jest dodatkiem 

do architektury



(Cudze kadry)

Sułtan przychodzi na świat w roku 1946 na Brook
lynie, ale w wieku czterech lat przeprowadza się 
do Los Angeles. -  To był inny świat. Zmiana krajo
brazu z pionowego w klasyczny, poziomy była Szo
kiem nawet dla tak małego dziecka -  wspomina. 
Ojciec Sułtana jest wysokiego szczebla urzędni
kiem w korporacji produkującej żyletki, mama zaj
muje się domem i wychowywaniem dzieci (Larry 
ma dwóch braci). Dorastają w „niezmąconym raju” 
przedmieść. Mają ogródek, koszą trawę. Atmosfe-
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I  ego śmierć nie była w żaden sposób spek
takularna. Żadnych narkotykowych eksce
sów ani chorób przenoszonych drogą płcio
wą. Po prostu złośliwy nowotwór. Kilka dni 
przed śmiercią 63-letni fotograf Larry Suł
tan  wypisał się z kliniki. „Pobyt w  szpita
lu był piekłem. Zdecydowałem się przerwać 
kurację i wrócić do siebie. Chcę być z rodzi

ną. W domu pełnym dzieci i psów, czuć dochodzą
ce z kuchni zapachy tostów francuskich” -  napisał 
w  liście do przyjaciół. Zmarł 13 grudnia 2009 roku 
w  Greenbrae, w  Kalifornii.

Larry Sułtan: 
„Najbardzij 
nie lubile.n 
scen seksi
Kiedy 
włączano 
kamery, trzeba 
było być cicho. 
Nie za bardzo 
mogłem 
fotografować, 
nie mogłem ta. 
wyjść z  pomie
szczenia.
Na ogół było 
to 45 stra
conych minut’

OTWORZ

„Poruszam 
się po pięknym 

obszarze 
między prawdą 

a fikcją 
■ -  mówił 

Sułtan. Mama 
Bazuje, tata 

jest pochłonięty 
meczem 

M Dodgersów

SAMO ROBIENIE ZDJĘĆ, TWORZENIE OBRAZÓW NIE JEST SZTUKA, SZTUKĄ STAJE SIĘ 
DOPIERO TO, CO I DLACZEGO Z TYMI OBRAZAMI ROBIMY

ra białych domków z ogródkiem będzie 
przewijać się przez prawie całą twór
czość Sułtana.

Po szczęśliwym dzieciństwie Sułtan 
'•'yjeżdżą na studia do San Francisco. 
Kierunek: nauki polityczne. -  Były lata 
60., jak każdy młody człowiek chciałem 
zostać rewolucjonistą, szybko okazało 
s'ę, że się do tego nie nadaję -  wspomi
na później. Na studiach zaczyna zajmo
wać się fotografią. Jego mentorem w tej 
dziedzinie jest profesor antropologii wi
zualnej John Collier. -  Collier uważał, 
ze samo robienie zdjęć, tworzenie obra- 
^ow nie jest sztuką, sztuką staje się do
piero to, co i dlaczego z tymi obrazami 
robimy -  tłumaczy Sułtan. Układanie 
zdjęć w nowych kontekstach, tworzenie

narracji -  na tym według niego powi
nien koncentrować się fotograf.

-  Robienie zdjęć to znajdowanie cze
goś w rzeczywistości, wskazywanie te
go palcem i uwiecznianie. Wiele rzeczy 
zostało już uwiecznionych, nie ma po
trzeby robić tego po raz drugi. Znajdo
wanie istniejących obrazów jest jak ro
bienie zdjęć -  zgodnie z tą dewizą Suł
tan nie naciska migawki, tylko operuje 
na zastanych kadrach. Z przyjacielem 
Mikiem Mandelem z fotografii zalega
jących w  archiwach korporacji i rządo
wych agend układają własną, oderwaną 
od faktycznego kontekstu i celu powsta
nia kadrów opowieść. Leżący na podło
dze kostium astronauty, ogolona mał
pa, wychodzące z morza piany postaci

w garniturach.... Pozbawione opisu zdjęcia doku
mentacyjne, szkoleniowe i naukowe tworzą histo
rię w  stylu „Archiwum X” stają się sfingowanym 
dowodem spisku tajemniczych sił. Projekt wycho
dzi w formie wydanej własnym sumptem książki 
„Evidence”. Ta daje Sułtanowi gigantyczny roz
głos. Dzisiaj uważana jest za jedno z najważniej
szych wydawnictw w historii fotografii.

(Mama, tata, ja)

Na początku lat 80. z całym bagażem konceptual
nych doświadczeń Sułtan na poważnie zaczyna ro
bić własne zdjęcia. Chce sportretować swoich ro
dziców, typowych przedstawicieli klasy średniej.

-  Ameryka to kraj imigrantów -  opowia
da na wykładzie. -  Ludzie przyjechali tu z całe
go świata, żeby szukać szczęścia i realizować —>
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Ojciec Suitami 
I tu :  kijem, 
poniżej z gazetą 
„Mów ludziom 
Że niektóre 
z tych zdjęć 
ustawiałeś 
Ze to nie ja , M 
tylko twoja j

ZAFASCYNOWAŁO 
MNIE, JAK RÓŻNE 
SĄ MOJE I OJCA 

W IZ JE  MĘSKOŚCI
JAK RÓŻNIE JA I MOI 
RODZICE ROZUMIEMY 

DOROSŁOŚĆ

Jak różnie ja  i moi rodzice rozumiemy dorosłość. Jak jako star
si ludzie muszą się od nowa zdefiniować. Oglądając archiwalne 
zdjęcia, zdałem sobie sprawę, że przed moim urodzeniem rodzi
ce mieli niezależne ode mnie, osobne życie. Ta oczywista rzecz b - 
la dla mnie szokiem.

Zgodnie z wypracowaną przy „Evidence” metodą do zdjęć Suł
tan dołącza „materiał zastany”: biznesowe dokumenty ojca i do
mowe memorabilia. Fotografie opatruje osobistymi tekstami, ro
dzicom również daje prawo głosu: „Nie rozumiem, o co ci chód; i, 
dlaczego nie pozwalasz mi się uśmiechać. To przecież nie jestem 
ja, na tych zdjęciach wyglądam, jakbym się czegoś bal” -  komen
tuje ojciec. „Powiedziałeś mi kiedyś, że twój finansowy sukces, to, 
jak  bardzo się o niego starałeś, było w  dużej mierze motywowf- 
ne strachem. I to chyba widać na tym zdjęciu. Myślę, że pokazuję 
cię takiego, jakim chciałbyś się widzieć i jakim naprawdę jesteś” 
-  odpowiada syn.

Projekt kończy się po 10 latach. Całość wychodzi jako książka 
„Pictures From Home”. Krytycy są zachwyceni głębokim, emocjo
nalnym rodzinnym portretem, wyjściem poza klasyczne fotodo- 
kumentalne ramy, wydrapaniem emocji z miałkiego i obudowa
nego zasiekami konwenansu podmiejskiego stylu życia.

(Domowe porno)

Zdjęcia rodziców dają Sułtanowi status fotografa. Nie jest już po
strzegany jak disc jockey żonglujący cudzymi kadrami, jest kimś, 
kto sam naciska migawkę, i na dodatek robi to dobrze. Zgłaszają 
się do niego magazyny: „Wallpaper” „New York Times”, „Esąuire”. 
Pod koniec lat 90. w ramach zlecenia Sułtan trafia na plan filmu 
porno. Sceny kręcone są w wynajętym domu w San Fernando Val- 
ley, w  okolicy, w  której chodził do szkoły średniej.

-  Sam seks był strasznie nudny i oczywisty. To, co mnie ude
rzyło, to fakt, że akcja filmu działa się w doskonale mi znanej sce
nerii. Poczułem się, jakbym odwiedzał któregoś z moich szkolnych 
kolegów -  skomentuje później. Te same meble, takie same obrazy

m ścianach. -  Zafascynowało mnie, jak wprowadzenie obcego elementu 
nieniło definicję takiego miejsca, jego psychologiczną architekturę. Nagle 

ystko w tej oswojonej przestrzeni stało się podejrzane. Zacząłem się za
mawiać, do czego można wykorzystać stolik do kawy.
Sułtan towarzyszy ekipom filmów dla dorosłych. Odwiedza z nimi domy 
lalone raptem o kilka kilometrów od tego, w którym mieszkają jego rodzi- 
Powstałe tam zdjęcia opowiedzą o instytucji domu i ukrytej na przedmie- 
, ich seksualności. Trafią do jego ostatniej wielkiej książki, „The Valley”.
-  Kiedy byłem mały, codziennie wieczorem chodziłem z tatą na pocz- 
musiał wysłać jakieś sprawozdania. Szliśmy ulicą, a ja  zaglądałem lu- 

d lom do okien. Migoczące telewizory, rodziny jedzące obiad... Uwielbiałem 
a Kiedy studiowałem, paliłem dużo trawki i robiłem rzeczy, których pewnie 
n powinienem był robić. Wkradałem się do obcych domów, chowałem się 

wersalką lub w  szafie i podsłuchiwałem strzępy rozmów, które ludzie pro- 
dzą przy obiedzie. Teraz jako artysta robię to samo -  wchodzę do obcych 
mów i przyglądam się im.
Tak oto -  choć seks nie byl najważniejszym elementem całej sprawy 
ilany filmów porno okazały się spełnieniem dziecięcego marzenia. □

Wyrwane z  kontekstu
zdjęcia
z korporacyjnych 
i rządowych 
archiwów miały
kojarzyć się 
z dokumentacją 
performance’ów 
i instalacji artystów 
współczesnych

Zapoczątko
wane przez 

Sułtana 
i Mandela 

w „Evidence” 
operowanie 

na zastanych 
obrazach dziś 

nazywamy 
fotografią 

wemakulamą

......

OTWÓRZ " >v
ź marzenia. Jednym z podstawowych 

pragnień jest posiadanie własnego do
mu. Spełnieniem tego pragnienia są 
osiedla na przedmieściach. Suburbia 
stały się jedną z większych klisz naszej 
kultury, ale pamiętajmy, że za każdą kli
szą kryje się archetyp. Coś znacznie waż
niejszego i bardziej skomplikowanego. 
I to właśnie mnie interesuje. Obietni
ca spełnienia marzeń, domowa intym
ność, skomplikowane relacje rodzinne, 
seksualność...

Sułtan uważa, że z własnymi rodzi
cami będzie m u najłatwiej uzyskać po
ziom intymności potrzebny do przebicia 
się przez skorupę stereotypów. Nie cho
dzi mu o tego konkretnego ojca i matkę, 
ale raczej o próbkę demograficznej cało
ści. Żeby oswoić rodziców z aparatem, 
zabiera ich na wakacje na Hawaje, dla 
rozgrzewki zaczyna od klasycznych pa
miątkowych ujęć. Później krok po kro
ku dokopuje się głębiej, próbuje zdjąć 
z nich zakładane przed obiektywem 
maski. -  Toczyłem wojnę z uśmiecha
mi i przyjmowaną przez ojca, trenowa
ną przez 10-lecia pracy w korporacji po
zą człowieka sukcesu: wypięta klata, sta
lowe spojrzenie i głowa optymistycznie 
zwrócona w przyszłość -  mówi. Oswaja
nie trwa miesiącami.

-  Zorientowałem się, że moi rodzi
ce nie rozumieli, po co robię im zdjęcia. 
Odsłonili swoją intymność tylko dlatego, 
że ufali mi jako synowi -  wspomina Sul- 

J tan. -  Złapałem się na tym, że fotogra
fowanie ich stało się rodzajem zemsty. 
Pierwszy raz w życiu to ja  miałem kon
trolę nad naszymi rodzinnymi relacjami. 
Na przykład ojca, który w rzeczywistości 
był silną postacią, mogłem fotografować 
jako niepewnego siebie i słabego.

Socjologiczny projekt zmienia się 
w  autoanalizę. -  Zafascynowało mnie, 
jak różne są moje i ojca wizje męskości.

FOT. 14NET BOROEN INC. (8)
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ROZMMTOSCI m tygodniu:
SZARY O POWTARZALNOŚCI 
W CZASIE, ŁADNE RZECZY 
O CZASIE W PASKI, A KRZYŻÓWKA 
POZORNIE O CZASIE W CIĄGU 
DNIA (O ŚWICIE -  DWÓR)

Wymyślił i narysował Marek Raczkowski
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Szary wiruje pył
M A RC IN  P IE SZ C Z Y K

O święta powtarzalności! 
Czyli nowy rok jak stary

GDY SZARZY PYTALI ZNAJO- 
mych, czy w  nowym roku 
spodziewają się nowości, każdy 
mówił: „Oczywiście!” Zaprze
czenie byłoby przyznaniem się, 
że już dawno wpadło się w  ko
leiny mechanicznych czynności, 
które niczym przy taśmie Forda 
coraz trudniej porzucić. Szarzy 
także żyli ułudą zmian, pod
czas gdy nieświadomie brnęli 
w przewidywalność. Szaty 
co dzień marzył o kawie, jakby 
to miała być jego pierwsza (lub

ostatnia) kawa w życiu, podczas 
gdy od lat każdego dnia fundo
wał sobie trzy dawki kofeiny: 
tuż po podniesieniu lewej po
wiela, tuż po przyjściu do pracy, 
tuż po obiedzie. Szara -  choć 
jako zadeklarowana feminist
ka walczyła z szowinistycznym 
docenianiem w  kobiecie tylko 
cielesnej powłoki -  z żela
zną regularnością odwiedzała: 
fitness club (dwa razy w  ty
godniu), manikiuizystkę (raz 
na tydzień) i kosmetyczkę

(raz na dwa tygodnie). Raz 
w  tygodniu Szary układał 
z kolegami krzyżówkę „Prze
kroju”, raz w tygodniu Szara 
z koleżankami rozwiązywała 
krzyżówkę „Przekroju”. 
Powiecie, że Szarzy są aspo
łeczni i egoistyczni? Może, 
ale nawet ludzie bardziej niż 
oni przejęci ważkimi proble
mami świata poddawali się 
wszechogarniającej, osobistej 
powtarzalności. Rządy się 
zmieniały, wojny wybuchały, 
politycy ogłaszali nowe pro
gramy, a pana X nic nie było 
w  stanie odwieść od cowtor- 
kowego mielonego z mizerią, 
a pani Y -  od pangi z kiszoną 
kapustą w piątki. To oczywi
ście były tak zwane drobne 
przyjemności jednostek, ale 
czy zasada powtarzalno
ści nie dotyczyła także spraw

wielkich? Czy co roku nie 
jesteśmy bliscy rozwiąza
nia kwestii palestyńskiej? 
Czy rok w rok najpotężniej
szym człowiekiem świata 
według magazynu „Forbes” 
nie zostaje prezydent USA? 
Czekanie na jakąś nowość 
jest tak samo absurdalne jak 
czekanie na to, że Tomasz 
Jacyków odstawi w  kąt ka
pelusik i żabot Cioci Klod. 
Daremne żale, próżny trud, 
karty są od dawna rozdane, 
a kości rzucone.
Wojna Szarej z przewidywal
nością i schematem działania 
przypominała Szaremu praw
dziwe działania wojenne. 
Niby najpierw planuje się ca
łą operację, ale w pewnym 
momencie ta wymyka się 
spod kontroli (nieprzewidzia
ne ruchy przeciwnika). Pod

koniec ofensywy generałowi 
wciąż dowodzą, ale już na ni 
nie mają wpływu i biegną 
starym okopem z dobrze zna 
ną mapą przed nosem. 
Zamiast udawać, że ich życie 
obfituje w ciąg nieoczeki
wanych zdarzeń, Szarzy 
postanowili pogodzić się 
z powtarzalnością, w  któ
rej też można znaleźć nieco 
przyjemności. Latem piwo 
z sokiem nad Bałtykiem; zi
mą oscypek na Krupówkach: 
w soboty domówka z „Dzię
ciołem”. Za to raz w żydu 
wystarczyło im: przeczy
tać książkę Łysiaka, uwierzyć 
w przedwyborcze obiet
nice czy obejrzeć koncert 
Eurowizji. Przy nich nawet 
wydarzenia, które powraca
ją  jak wyrieraczki w  aude, są 
prawdziwą przyjemnośdą.
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8 9 10 11 12

YRAZY 

l-LITEROWE: 
LEPSZA NIŻ KIJOWA 

•LINIEJĄCY ANTENAT
WYRAZY
8-LITEROWE:
• PORTKI 
W KONSORCJUM 

MATE STOI
WYRAZY

LITEROWE:
•PADA DO NÓŻEK/ 
ÓŻEK • STWORZONY 
IA OBRAZ 
'WORZONEGONA 

IBRAZ • GRAJ-RAY

WYRAZY
6-LITEROWE:
• OSTRZA SOBIE 
MLECZAKI NA GRYZAKI 
•GDZIE SŁOWIKI 
MÓWIĄ DOBRANOC
• PUKA DO DRZWI 
KRÓLOWEJ SPORTU
• SEN NA GORĄCO
WYRAZY
5-LITEROWE:
• KREWNY PO 
RACJI* CAŁY ŚWIAT 
DWADZIEŚCIA LAT

PÓŹNIEJ • NIE WYDAJE 
NA RETUSZERA 
•POKONANA PRZEZ 
GERDĘ • 0 POKÓJ,
GDY WOJNA* MA 
SYNA W SERIALU 
I CÓRKĘ W PIOSENCE 
•KRZE SIĘ STAWIA
• RYMOWAŁ LEPIEJ
00 KOSMONAUTÓW
1 ROKOSZAN
W YRAZY
4-LITEROW E:
• KWITNĄCA 
MISTYFIKACJA
• EPIZODYCZNA ROLA 
ZAJĄCA

kreślenia podano w innym szyku niż kolejność wyrazów w diagramie. 
■V diagramie ujawniono niektóre litery. Po wypełnieniu diagramu należy 
ozszyfrować następujące hasto:
j 9_C7_A9_B1 _I2_E2_HU _/K3 _  J5_ E10 _ J10 _  Cli _A4_I4_G2_/ 
01_A7_B10_H1_D8_.

Ś w i ę t a  r z e c z :  b l u ź n i e r s t w o
Nie państwo powinno 
zajmować się zwalczaniem 
bluźnierstwa 
-  to zadanie Kościołów

’ AUREACIZNR 49
iZYŻÓWKA:
*nna Banasiak, Włocławek; Zofia 
tsowska, Szczecin; Małgorzata 
mińska, Bydgoszcz; Magda Wojas, 
*połomice; Janusz Wyjątek, Nowy

>̂myśl

ROZWIĄZANIAz NR~50
ZYŹÓWKA: PARKIET 

Poziomo: 4. ma stoucę w rzymje - apostoł 5. po 
* -ŻK - CWrtL 7. DZIECKO w SWOIM DOMU - S£ROTA 
8- COTCOT - BGOT 9. MAMY DANIE - ADOPCJA 
< -<28A MCMNOGA ~ GARSTKA 16. WYSZŁO Z NORKI 
~ :UTR017. ZBOŻNY CEL - DOŻYNKJ18. POTEM 
^CCZHESZ ~ SAUNA 19. OOETNU - OOSJECZ 
P'oo°"0 : 1. FUPA Z KONOPI - FALSTART

Słv*ucYWY taniec - bolero 3. przestań choozjć 
SIADAJ -  POSTÓJ 5. CZŁOWtt Z ŻELAZA -  CYBORG 

w- MESZKA W BUOZK - WEG«R 10. SPOOEK KOŁA 
~ 3MTRUM H. PROMRJCJANT - ALKOMAT 13. CHWYT 
■̂*'<1EJ BASA - AKORD 14. UKŁADY W WOJSKU - SZYKI 
O. 'ULOTEK — AFISZ

PUCH0WY ŚNIEGU TREN W  KRAC 
^TO CZYŁ LŚNIEŃ CZARY (z piosenki
JhrJłZ**’ Sł- Andrz*i wł#st)**p*anoo, dycha, karciarz, skokj,
rlA.***‘*' SCSAADtO, ARRAS, SwiMARZ, 10.00, ZAWIĄZEK 

:ys, końcówka, echo, KURSANO, FAKjR,
***&, UZK, ALIGATOR, BOLA, DYREKCJA, STOP

JOLKA:
Maria Dziamba, Tarnobrzeg;
Weronika Gródecka, Warszawa;
Urszula Malik, Rotmanka; Anna 
Świderska, Bełchatów; Izabela Wyrwlcz, 
Poznań

ROZWIĄZANIA^ ;51'52
KRZYŻÓWKA: SPUTNIK
Poziomo: 4. Zawisza Żółty - samuraj 5. brać
SKUPOWA - POPYT 7. KOŁEM Sit. TOCZY - RATUNEK 
8. POKRĘCONE MOOŁY - MYDŁO 9. CHORY ZUŻYWAJĄCY 
LEKARSTWA - LEKOMAN 12. FJCURA PŁASKA - SZPAGAT 
16. CO KOŃ WYSKOCZY - ROOEO17. NIESPEŁNIONY MISTER 
ŻONKA - MRZONKA 18. SKORUPKA MU ZA MŁODU Nt 
NASAKŁA - NIEUK 19. W OPARACH ABSURDU - NONSENS 
Pionowo: 1. stawu pannie - astrolog 
2  ME WESOŁEK - SMUTEK 3. KSIĄDZ ROMKA - ZALEWA 
5. REDUKUJE NA PIECIE - PUMEKS 6. AŁEU WOŁNOŚO 
- POOKOP10. GŁÓWKA PRACUJE - MÓŻDŻEK 11. PRACUJE 
W BORZE - NAGONKA 13. ZNANY Z Z - ZORRO 
14. KRZYŻÓWKĘ ROZWIAZE “  ANONS 15. WESTYTA 
-TRANS

JOLKA: WESELCIE SIĘ LUDZIE, JUŻ WAM 
DOBRZE BEDZIE (tytuł kolędy)
Rzędami: pożary, orwau, gałezie, łopata,
SKRZYDŁOWA, OEHKOPtSY, REKSJO, EKIERKA, CZEJCN, KAUKAZ
Kolumnami: uczeń, nao, pszemca, hamak, tryktrak,
PEGAZ, PRACZ, ZOŁEDZK, SKUP, ROZKOŁYS, CŁA, KEBAB

■ ■ ■ ■ ■ ■  ROMAN KURKIEWICZ

0  BLUŹNIERSTW IE MOŻNA POW IE-

dzieć, że jest łajnem dysputy. Ale 
nawet jeśli nim bywa, odgrywa 
wszakże równocześnie rolę nawo
zu, użyźnia glebę debaty, podwa
ża rolę dominujących, nadweręża 
niewidzialny przymus, drapie wła
dzę, wyśmiewa napuszoną powagę
1 uzurpacyjny patos: rządzących, 
kapłanów, mentorów. Nikt nie na
kazuje zaprzyjaźniać się z bluźnier- 
cami. Ale jakim prawem można 
domagać się, że ma ich ścigać pań
stwo? Tych bluźnierców głoszących 
„kretynizmy”, „chamstwo”, po
chwałę „chlewu”? Takie pokusy się 
pojawiają. Niebezpieczny przykład 
daje Polakom Irlandia, gdzie wpro
wadzono właśnie nowelizację pra
wa, żeby bronić przed bluźniący- 
mi także przedstawicieli innych re- 
ligii niż katolicka (ta już od lat 30. 
ubiegłego wieku broniona jest pra
wem). Ten pozorny krok w stro
nę równościowych rozwiązań jest 
równocześnie krokiem w tył, jeśli 
idzie o wolność, wolność słowa.

Czym zatem jest bluźnierstwo? 
W Polsce również co chwila jakiś 
objazdowy Savonarola grozi in
nym (czyli potencjalnym lub rze
czywistym bluźniercom) inter
wencją państwowych instytucji, 
niekiedy sądem, gdy coś go obraża, 
narusza mu uczucia religijne. Ko
ściół dzisiaj sięga po oręż państwo
wy w toczonych sporach słownych, 
ale nie podejmuje własnych decy

zji wykluczających, wysługując się 
w walce z przeciwnikami demokra
tycznymi instytucjami. Mało tego, 
procedura apostazji, odstąpienia 
od wiary, jest kłopotliwa, uciążliwa, 
najeżona formalnymi i nieformal
nymi przeszkodami. A zapytajmy, 
dlaczego Kościół nie poddaje ana
temie, ekskomunice tych wszyst
kich, którzy -  jak choćby ja  dzi
siaj -  publicznie deklarują ateizm, 
wrogość wobec instytucji kościel
nych, podważają władzę i autory
tet hierarchów, w tym najwyższe
go, szydzą, żartują, bluźnią w koń
cu? Dlaczego Kościół milczy? Dla
czego w obronie jego prawd wiary 
i ortodoksji redaktor Tomasz Terli
kowski grozi na przykład Andrze
jowi Czeczotowi i Radiu TOK FM 
Krajową Radą Radiofonii i Telewi
zji, a nie sądem kurialnym?

Dlaczego państwo daje się so
bą wysługiwać? Demokracja to
leruje wrogów demokracji, dopó
ki ta wrogość nie jest obudowana 
groźbami przemocy, dopóki to nie 
jest język nienawiści wobec kon
kretnych osób albo grup. Ale ję
zyk niechęci -  czy wręcz wrogo
ści -  wobec idei, dogmatów, insty
tucji, bytów mitycznych, zjawisk 
nadprzyrodzonych? W  teokracji 
bluźnierstwo niech ponosi swo
je religijne kary. W demokracji zaś 
bluźnierstwo to święta rzecz! □

W Y S T Ę P U J Ą !

S H E R L O C K  H O L M E S  & D R  W A T S O N

Mieszkanie przy Baker Street 221B, wieczór.
Sherlock Holmes wstrzykuje sobie kokainę. Dr Watson czyta nową powiesi 
kryminalną Olgi Tokarczuk pod tytułem „Prowadź swój pług przez kości 

umarłych”. Kominek. Herbatka. Błogość.

S. H . : (nagle):
-  Idę o zakład, Watsonie, że jesteś rozczarowany lekturą...

DR W .: (wytrzeszczając oczy):
-  W rzeczy samej, Sherlocku. Jak na to wpadłeś?

S. H . : (cynicznie):
-  To proste. Dziesięć minut temu powiedziałeś, że gdyby twoja 50-letnia 
córka zapuściła sobie dredy, sprałbyś jej tytek na kwaśne jabłko.

KURTYNA opada wraz z reklamą najnowszej powieści łiarłana Cohena
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PRZYGOTOWUJE: ZESPÓL KALIB 45

| KUBA DĄBROWSKI

POZIOMO:
1. POSTRACH 

WŁOCHÓW
7. WYRYWA SZÓSTKI
8. CIŚNIE SIĘ 

NA USTA
9. MYJE NOGI

10. BARO-METR
12. KREM DE LA HAREM 
14. RYBY, RAK I WODNIK 

(A CZASAMI PANNA)
17. NA BARANA
18. DOM NIEZŁY
19. JEDZIE NA SSANIU

PIONOWO:
2. PIES NA MUCHY
3. LUBI SIĘ PRZECIĄGAĆ
4. WZÓR NA ŚCIANĘ 

KWADRATU
5. JA OKA
6. OPERA WAGNERA
7. AUTOKREACJA 

11. DŁUGI MROŻKA 
13. MEBEL NA PARĘ 
15. PAS W  POKERZE 
16.0  ŚWICIE

stef90.pl

Wygraj jedną z 10 płyt z soundtrackiem d fil
mu „KSIĘŻYC W NOWIU". Rozwiąż krzy: ;w- 
kę lub jolkę i prześlij do nas hasło. Wyślij :MS 
o treści PRZEKROJ.HASLO JOLKI lub PRZE- 
KROJ.HASŁO KRZYZOWKI na numer 7.43. 
Rozwiązania możesz także przysłać na kartce 
pocztowej (decyduje data stempla) na acres: 
„Przekrój", ul. Nowogrodzka 47 A, 00-595 
Warszawa z dopiskiem: „jolka 2" lub „krzy
żówka 2". Na prawidłowe rozwiązania czekamy 
do 18 stycznia 2010. Koszt SMS-a: 2 zł net- 
to/2,44 zł brutto.

Dane osobowa uczestników konkursu w zakresie: mif 
I nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu stsejo- 
narnego lub komórkowego, będą przetwarzane prze. or
ganizatora konkursu, tj. W ydawnictwo Przekrój sp. z 0.0. 
z siedzib* w W arszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A, 
w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu I ,*|0 
prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych 
produktów bądź usług organizatora konkursu. Gwaran
tujem y prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzeda

nia ich przetwarzania. Podanie danych je s t dobrowc 1#. 
Dane osobowe nie bądą udostąpniane innym podmio
tom . Regulamin konkursu został w yłożony do wg idu 
w  siedzibie organizatora konkursu.

Uwaga, 
uważni! Dwa „o” 
w słowie „Nooka” 
to tak naprawdę 
symbol nieskończoności. 
Poniżej limitowana edycja 
zegarków zrobiona z marką 
obuwniczą UNDCRWN

OLA SALWA

Czas na paski
Tarcza ze wskazówkami to klasyka.

1 [)rzeż\1ek
OKRĄGŁY, M ECHANICZNY CZASOM IERZ TO KOLEJNA PRODUKCJA M ADE IN  C H I-

na, bez której nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania. Inne 
rzeczy to oczywiście tekstylia, papier lub możliwość zamówienia sajgo- 
nek na wynos, gdy nie m a godziny czy naw et kwadransa na gotowanie. 
O tym, że czas można mierzyć inaczej niż tylko w  kółko, przekonany był 
amerykański dizajner Matthew Waldman. W zaprojektowanych przez nie
go zegarkach Nooka pom iar miał być intuicyjny i prosty. Nawet dosłow
nie, bo zamiast okrągłej tarczy patrzymy na dwa paski oznaczające godzi
nę, jeden minuty i jeden -  sekundy. Jego idea ma już 13 lat. Kto policzy, ile 
to pasków? □

0  Kolor mocno 
wymoczonej cytryny 
sygnalizuje model 
fluorescencyjny.
Poniżej kilka 
przykładów Nooka 
Zen. Nie wiemy, 
czy dzięki noszeniu 
go czas wolniej
1 przyjemniej płynie 
dla użytkownika, 
ale zachęcamy
do testów

W  „Przekroju” n r  51/52 pokazałam gazetownik M a 
rianny Tomaszko. Pełen podpis pod nim powinien 
brzmieć „Comforty Living by Pola La”. Kim jest Po
la La, szukajcie w  Google!

Rewolucja i życie
Są arty ści, którzy idealnie personifikują ducha swoich czasów. Dla Rosji 

lat 20. kim ś takim jest Aleksander Rodczenko

v  1917 r o k u  moskiewska bohema przyjmuje re
zolucję październikową z niekłamaną radością, 
topijne programy bolszewików idą w parze 
manifestami artystycznymi. Wszyscy chcą wal- 
zyć o polityczną i kulturalną utopię. Figuratyw- 
e malarstwo oficjalnie umiera, awangarda staje 
ię obowiązującą w sztuce normą.

W awangardzie tej awangardy maszeruje 
\leksander Mikoiajewicz Rodczenko. Zafascy
nowany Malewiczem i Tatlinem syn niepiśmien

nych robotników z Kazania rzuca się w wir rewo
lucyjnego obiegu sztuki. Zasiada w komitetach, 
doradza przy reformie szkolnictwa artystyczne
go. Wierzy, że uczestniczy w procesie tworzenia 
nowej sztuki dla nowego człowieka. Nowy czło
wiek nie potrzebuje ozdób, tylko sztuki użytko
wej. Rodczenko projektuje więc propagandowe 
plakaty, układa makiety rewolucyjnych gazet, re
alizuje kolektywne projekty z Władimirem Ma
jakowskim i Osipem Brikiem (portret na dole).

Pod koniec lat 30. Rodczenko przestaje 
fotografować. W ra ca  do porzuconego 
w  czasie  rew o lu cji m a la rs tw a . Do śmierci 
w roku 1956 aktywnie uczestniczy 
w radzieckim życiu kulturalnym: wykłada 
i organizuje wystawy

Specjalnością artysty są kolaże i fotomon
taże... W pracy nad tymi ostatnimi Rod
czenko odkrywa moc fotografii traktowa
nej wcześniej jedynie jako półśrodek. Do
strzega w niej nieskażoną burżuazyjną tra
dycją technikę przyszłości. Zaczyna eks
perymentować. Zrywa z tradycyjnym spo
sobem patrzenia, do kadrów wprowadza 
skróty perspektywiczne oraz niespotyka
ną wcześniej dynamikę i geometrię. Sło
wa klucze jego twórczości to: konstrukty
wizm, produktywizm i formalizm. Bohate
rami zdjęć są pionierzy, robotnicy i głów
ne intelektualne figury rewolucji. Pomni
kowi, pewni siebie, bez cienia wątpliwości. 
Utopia staje się ciałem.

Tworzony przez Rodczenkę i jemu po
dobnych nowy wspaniały świat sztuki koń
czy się tak nagle, jak się zaczął. W  grudniu 
1927 roku na XV zjeździe Wszechzwiąz-

kowej Partii Komunistycznej (bolszewi
ków) oprócz planu pięcioletniego i progra
mu kolektywizacji rolnictwa ogłoszone zo
stają nowe kulturalne dyrektywy, zaczyna 
obowiązywać socrealizm. Awangarda tra
ci wpływy, ale Rodczenko nie traci wia
ry w komunizm. Jako skromny reporter 
w  prostych kadrach dokumentuje sukcesy 
stalinowskiej władzy, na przykład budowę 
Kanału Białomorskiego.

STO PKLATKA ROZMAITOŚCI
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DZIENNIK
JERZEG O  P ILCH A  -

M ój ojciec też był po stronie życia, nie śmierci. Jakby dożył 
przedśmiertnego wyznania Gustawa Holoubka nie wierzę 
w śmierć podobałoby mu się ono, przytaczałbyje do znudzenia, 
tak jak do znudzenia i stojącjuż nad grobem powtarzał, 
że jest w olimpijskiej formie

f

J E R Z Y  P I L C H

31 G R U D N IA  2 0 0 9
JAK SIĘ ODZIAĆ DO TRUM NY? RZECZ JASNA,

najstosowniejszy -  jak kto ma takie możli
wości -  czarny jak węgiel mundur górniczy. 
Miał taką możliwość Jarosław Iwaszkie
wicz, miał i mój ojciec. Pierwszy skorzystał, 
drugiemu nawet do głowy nie przyszło.

Jak pamiętają ci, co pamiętają, na kato
wickim zjeździe literatów w roku 1978 Pre
zesowi ofiarowano galowy m undur górni
czy z lampką i czekanem. Zjazd był sław
ny, bo padały pierwsze głośno wypowiada
ne zdania przeciw cenzurze, a nawet o wol
ności słowa; władza w mizernej co prawda 
postaci wicewojewody Gorczycy, ale kontr
atakowała; dochodziło do zwad, a nawet 
tumultów; delegaci to wracali, to opusz
czali salę, 84-letni Iwaszkiewicz zacho
wywał się i mówił świetnie -  w  mundurze 
wyglądał rewelacyjnie. A gdy przy swoim 
słusznym wzroście założył czapę z pióro
puszem, jego górowanie nad otoczeniem 
nabrało i dosłownej, i symbolicznej wielo
wymiarowości.

Czy od razu wtedy przyszło mu do gło
wy, że ten czarny, z bujnymi frędzlami, ma
sywnie watowanymi ramionami, drogo
cennymi zygzakowatymi naszywkami, całą 
masą złotych guzików z górniczym godłem, 
aksamitnym kołnierzem i takimiż lampa
sami uniform akuratny będzie do trumny? 
Jestem pewien, że tak. A nawet jak pomysł 
przyszedł później, był natchniony. W każ
dym razie gdy autor „Brzeziny” dwa lata 
później umarł, złożono go do grobu -  tak 
jak przykazał -  w  górniczym stroju.

Popłoch to wzbudziło niezły, za dzi
wactwo albo za żart makabryczny brano tę 
przedśmiertną fanaberię, za starcze szaleń
stwo, w  najlepszym razie za zupełną jakąś 
nieobliczalność i nieoznaczoność. Umysło
we zamroczenie? Tajemnica? Zagadka? Ani 
jedno, ani drugie, ani trzecie. A cóż dziw
nego jest w tym, że człowiek schodzący 
do podziemnych krain przywdziewa strój 
tych, co dzień w  dzień podziemne chodni
ki i labirynty przemierzają? Nie jest to na
wet poetyczność specjalna czy inna gro
bowa mistyczność, lecz zwyczajny realizm 
-  Iwaszkiewicz po tołstojowsku mocny by
wał w  tej konwencji.

Nie trzeba być zbyt pilnym jego czytelni
kiem, by wiedzieć, że przemijanie i odcho-
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dzenie to były jego królewskie tematy, a już 
znakomita późna twórczość to był jeden 
wielki fioł na punkcie biegu czasu i zosta
wiania świata. Jest coś dziwnego, że autor 
takich obsesji wybiera na ostatnią drogę 
przyodziewek z natury rzeczy podziemne
go bractwa? Zwłaszcza jak miał taką krea
cję pod ręką? Owszem, jakby specjalnie 
obstalował tego rodzaju śmiertelny garni
tur, jakby szyć sobie kazał, modele studio
wał, do przymiarek chadzał, byłaby rzecz 
inna, byłyby granice rozmaite przekroczo
ne -  Iwacha, jak  przystało wielkiemu pisa
rzowi, po krawędziach stąpał, ale równo
wagę utrzymywał. Poza wszystkim, poza 
śmiertelną logiką twórczości, poza nieubła
ganym związkiem pomiędzy gasnącym ży
ciem a trwaniem pisania, poza wszelkimi 
interpretacjami tego życia i tej twórczości 
były w tym geście znamiona Iwaszkiewi
czowi przypisywane rzadko: brawura mia
nowicie i -  tak jest -  szyderstwem podszy
ta odwaga.

1 S T Y C Z N IA  201 0

OJCIEC NA POW TÓ RZEN IE IWASZKIEWICZO- 
wsłdego gestu nie wpadł, a mógłby, a mógł
by. Jak przystało profesorowi AGH, miał ga
lowy m undur górniczy, też bezlik lampek, 
czekaników i całą kolekcję kufli z rozmai
tych imprez barbórkowych. Wkładał jed
nak cechowy przyodziewek rzadko, na zu
pełnie specjalne, wręcz przymusowe okazje 
-  w  sumie dziwne, choćby czapę jako osob
nik, delikatnie mówiąc, przeciętnego wzro
stu powinien lubić. Ale on organicznie nie 
znosił wszelkich, nawet powinnością służ
bową uzasadnionych przebieranek i ma
skarad. Trzymał się zwyczajności; człowiek 
nie powinien -  mawiał -  tanimi sposobami 
wyróżniać się w  społeczeństwie; w  efekcie 
nawet do swych rytualnie stalowych garni
turów i bordowych krawatów wielkiej wa
gi nie przywiązywał, sezonowych ekstrawa
gancji nie tolerował, a już z modą zaświato
wą całkiem był na bakier.

Byl też po stronie żyda, nie śmierci. Jak
by dożył przedśmiertnego wyznania Gusta
wa Holoubka -  nie wierzę w śmierć -  podo
bałoby mu się ono, przytaczałby je  do znu
dzenia, tak jak  do znudzenia -  i stojąc już 
nad grobem -  powtarzał, że jest w  olimpij
skiej formie.

Wobec takiego sceptycyzmu jakieś strojenie się 
do trumny odpadało z definicji. Żadnych dyspoz cji 
w tej sprawie nie zostawił, nawet jak coś mu choi.d- 
ło po głowie, nie zdążył -  mimo iż schorowany, un irl 
nagle. Tak czy owak, galowy mundur górniczy sta-e- 
go dalej wisi w wiślańskiej szafie i nie da się nawet | o- 
wiedzieć, że czeka na okazję -  na mnie -  nawet jakbym 
po śmierci w  nie wiadomo jakie chucherko miał się ob
rócić, zdecydowanie za mały.

2 S T Y C Z N IA  2010

ODZIANY W  GÓRNICZY M UNDUR IWASZKIEWICZ KROCZY

przez podziemne tunele, zwalista jego postać cień rzuca, 
lampka górnicza ledwo, ledwo krainę zmarłych oświeda 
-  nie jestem zakładnikiem czy koneserem takich przed
stawień, ale jak już przychodzą, są dokładne. Niedawno 
obraz się dopełnił. Ze dwa tygodnie temu przeczytałem

mianowicie w gazecie „Rzeczpospolita”, iż Iwaszkiewicz 
ma się rozumieć „symbol kolaboracji”, kazał się pocho
wać w stroju górnika „dla podkreślenia związku z par
tią robotniczą”. Autor bezlitosnego artykułu, filar, a na
wet klasyk tego pisma, dał jeszcze parę innych rac ty
czących właściciela dworku w „Stawiskach” (sic!) -  naj
smaczniejsza i swoiście prawdziwa pada w tezie końco
wej, wedle której cale życie marzący o Noblu Iwaszkie
wicz po wzięciu tej nagrody przez Miłosza „mógł tylko 
gorzknieć”. Istotnie. W grobie człowiek gorzknieje, a po
rankami bywa wręcz kwaśny.

W co się odziać do trumny? Jak nie ma pod ręką 
munduru górniczego -  w cokolwiek. Do czytania nato- j 
miast koniecznie bierzcie „Rzeczpospolitą”. Lektura na- i 
wet małego jakiegoś tekstu w tej gazecie może dać taki 
wstrząs, że są realne szanse na zmartwychwstanie. C !

przekroj.pl KRC

1. ZUS utonie, ratuj swoje 
pieniądze
Igor Ryciak

Polski system emerytalny jest jak 
„T itanic": widać, że okręt idzie 
na dno, ale na pokładzie wciąż gra 
orkiestra. Państwową konstrukcję 
trzeba zlikwidować -  każdy z nas 
powinien stworzyć własny filar 
emerytalny

3. Koleżeński układ z sekserr
Agata Jankowska

Regularny seks, zero zobowiązań 
i zakaz mieszania w to uczuć. Kto 
złamie zasady układu fuck friends, 
wypada z gry. I z łóżka

4 .  Uczeń wagi ciężkiej
Iza Michalewicz

Gigantyczna subwencja dla szkół 
na niepełnosprawnych uczniów 
-  w tym dzieci z zespołem 
Aspergera -  dziwnie się rozpływa

5. Nie daj się oszukać 
infoliniom 
Krzysztof Szczepaniak 

Mówią, co im ślina na język 
przyniesie, mylą się i kłamią, 
bo za swoje błędy nie 
ponoszą odpowiedzialności.
Czy na konsultantów w  infoliniach 
oraz biurach obsługi klientów 
jest jakaś rada? Jest. Zacznij 
od zakupu telefonu z możliwością 
nagrywania

6 . Czy Google na nowo 
wynalazł e-mail?
Maciej Lakus

Inżynierowie Google zadali sobie 
pytanie: jak wyglądałby e-mail, 
gdyby wynaleziono go dzisiaj?
Ich odpowiedzią jest Google Wave. 
Czy za rok wszyscy będziemy 
z niego korzystać?

7. Nedelmann: Doczekam 
legalnej marihuany
rozmawia Maciej Jarkowiec

0  tym, skąd wzięła się narkotykowa 
prohibicja i dlaczego trzeba z nią 
skończyć, opowiada założyciel
1 prezes Drug Policy Alliance

2. Z Raczkowskim do piekła
rozmawia Piotr Najsztub

Św ięta są dla małych dzieci i dla 
zaawansowanych wiekiem rodziców, 
którzy już dziecinnieją. Ja jestem  
pomiędzy tymi granicami wiekowymi 
-  mówi Marek Raczkowski. Jeszcze 
bardziej lubi kontestować sylwestra

8 . Na kłopoty - bezdzietni 
Agnieszka Fiedorowicz,
Iwona Hałgas 

Dzieci. Ponoć są fajne, ale 
nie wszystkich to przekonuje. 
„Bezdzietni z wyboru" tłumaczą, 
że brak dzieci nie tylko nie szkodzi, 
ale nawet pomaga -  społeczeństwu, 
psychice i budżetowi. I nie sposób 
odmówić im racji

9. Człowiek wielu wymiarów 
Karolina Pasternak 

Sądny dzień dla kina. Na ekrany 
wchodzi „Avatar", który zdaniem 
jego twórcy Jamesa Camerona 
zapoczątkuje w kinie erę 
trójwymiaru

10. „Pegaz" odstrzelony, 
Łobodziński opowiada
rozmawia Piotr Najsztub

Filip Łobodziński, ostatni 
prowadzący program „Pegaz", który 
właśnie spada z ramówki TVP, mówi 
o największych grzechach polskiego 
świata sztuki i wyjaśnia, kim jest 
smakosz kultury

danych
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Wielka obniżka cen w Plusie i MixPlusie, np.:

Samsung Omnia 543 zł teraz 1 zł -  oszczędność 548 zł, 

• Nokia E66 549 zł teraz 1 zł -  oszczędność 548 zł,

SAMSUNG

Nokia 5530 223 zł teraz 1 zł -  oszczędność 228 zł.

A przy tym wielka wyprzedaż minut! 
Oszczędność nawet 300 złotych!

R A Z E M  LEPIEJ




