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Bartłomiej Misiniec redaktor naczel:

Aperitif
Rok akademicki rozpoczął się na dobre i wszyscy -  mam nadzieję -  zdążyli 

się już przestawić na rytm studenckiego życia, więc czas na kolejny numer 
„Mixera”.

Z radością witani w składzie redakcji nowe osoby i jak zawsze zachę
cam każdego z Was do lektury i współpracy przy tworzeniu uczelnianego magazynu.

Tematem przewodnim numeru jest rozmowa Z Arturem Dziurinanem, którą 
przeprowadził Szymon Wróbel. Nasz gość podsumował swój aktorski sukces w dość 
oryginalny sposób -  zarzekał się, że absolutnie nie jest zdolny, ale za to bardzo pilny, 
co dla wielu może się okazać ciekawą receptą na przetrwanie okresu studiów,,

7 listopada w Krakowskiej Szkole Wyższej odbyła się piąta już edycja Targów 
Pracy, które zgromadziły aż 22 firmy z rozmaitych branż. Umożliwiło to naszym 
studentom złożenie dziesiątków CV, o czym przeczytanie na str 9,

Zachęcam też do lektury artykułu Marka Barańskiego „Porozumienie z policją" 
z którego dowiecie się o wdrożeniu Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w KSW.

I ostatni, bardzo ważny akcent, związany z „Fryczem” Za zgodą naszego kan
clerza 10 grudnia działacze krakowskie) grupy Amnesty International wraz z sa
morządem studenckim przeprowadzą W kampusie „iMaraton pisania listów”. Każda 
przychylna osoba będzie mogła napisać list i w ten sposób upomnieć się o prawa 
człowieka. Gorąco zachęcam do udziału w organizowanej akcji, która częstokroć już 
realnie wpłynęła na poprawę sytuacji ludzi uwięzionych na całym świecie. ■



PoWaGa

Gabinet PO, jak każdy rząd - według Miltona Friedmana 
- ma trzy miesiące od dnia wygranej na przeprowadzenie 

trudnych reform

Samooczyszczająca 
się moc demokracji

Grzegorz Makuch

Czy demokracja wciąż przystaje 
do rzeczywistości XXI wieku, 
skoro premiuje takie postacie, 
jak Andrzej Lepper czy Roman 

Giertych i daje im mandat społeczny, czy
ni z nich przedstawicieli narodu? Co do
brego można więc o niej pomyśleć?

A jednak... Zarówno Samoobrona, 
jak i Liga Polskich Rodzin nie przekro
czyły tym razem magicznego progu 
5 procent i nie dostały się do Sejmu. Tym 
samym owe partie zostały pozbawione 
dotacji z budżetu państwa, a bez pienię
dzy polityki robie się nie da! Zatem odej
ście tych partii w polityczny niebyt jest 
już tylko kwestią czasu. 1 na niewiele zda 
się zmiana na stoiku prezesa LPR. Samo
obrony też już nie uratują manifestacje, 
wysypywanie zboża i inne hucpy, bo nikt 
nie popełni błędu i do nich nie dopuści! 
Poza tym Samoobrona musi się Zająć 
własnymi problemami (vide seksatera).

Zastanawiające pozostaje tylko to, 
jakim cudem Polskie Stronnictwo Ludo
we uchowało się przed karcącym gestem 
wyborców Na pewno sukcesu ludowcy 
nie zawdzięczaj charyzmatycznej oso
bowości Waldemara Pawlaka. A zatem 
może to faktycznie cud... Natomiast do
konali i a cudu nie należy przypisywać 
Lewicy i Demokratom, którzy nie dzięki 
bankietowemu usposobieniu Aleksandra 
Kwaśniewskiego, ale raczej wbrew temu 
uzyskali poparcie na poziomie 13 procent.

Bez wątpienia sukcesem jest wynik 
Prawa i Sprawiedliwości, bo dotychczas 
żadna partia rządząca w Polsce nie osiąg
nęła tak wysokiego poparcia. Trawestując 
klasyka, władza kompromituje, a władza 
absolutna kompromituje w sposób ab
solutny -  czego PiS dowiódł wiele razy. 
A mimo to uzyskał poparcie przeszło 
30 procent!

1 wielki zwycięzca tych wyborów, 
Platforma Obywatelska, której prze
wodniczący w końcu pojął, że kampanie 
wyborcze premiują brutalne zagrywki. 
Jednak najtrudniejszy czas dla PO przy
szedł teraz, po wygranej. 22 października 
nalcżato wcześnie rano wstać, zakasać 
rękawy, jak na billboardzie, i wziąć się do 
roboty. Tempusfugit! (czas ucieka!)

Gabinet PO, jak każdy rząd -  według 
Miltona Friedmana -  ma trzy miesiące 
od dnia wygranej na przeprowadzenie 
trudnych reform. To czas, w którym spo
łeczeństwo daje kredyt zaufania nowemu 
rządowi, a beneficjenci starego nie zwarli 
jeszcze szeregów» politycy nie okrzepli 
po przegranej, urzędnicy nie postawili 
bi u ro k ratycznyc h barykad. Ws zyst kim 
zajmie to około dziewięćdziesięciu dni 
i tyle nowy rząd ma na przeprowadzenie 
nie zawsze akceptowanych społecznie, 
ale potrzebnych reform.

Każdy dzień się liczy! Rządowi Pra
wa i Sprawiedliwości wraz z przystaw
kami powołanie paktu stabilizacyjne

go, a następnie koalicji zajęło sześć 
miesięcy, co sprawiło, że każda reforma 
okupiona była dziesięciokrotnie więk
szym wysiłkiem, niżby był potrzebny 
w czasie pierwszych trzech miesięcy. 
Dlatego też najbliższe lata rządów PO 
w dużej mierze zależą od porozum ie
nia z PSL. Ale nie tylko, bo prezydent 
Lech Kaczyński wcale nie zam ierzał 
ułatwiać Tuskowi czegokolwiek, a już 
na pewno tworzenia rządu. Ryl świa
dom tego, że każdy dzień opóźnień to 
punkt dla PiS.

Dlatego też kancelaria Kaczyńskie
go sprawdzała, czy prezydent mógł nie 
pow-ołać na premiera przywódcy zwy
cięskiej partii. Wiadomo jednak było 
od początku, że wtedy inicjatywra prze
sz łaby w ręce parlamentu, a tam Tusk 
i tak by uzyskał większość. Zatem po co 
by ło to całe zamieszanie? Żeby zyskać 
na czasie!

] lak będzie nie tylko przez pierw
szych dziewięćdziesiąt dni, ale i W kolej- 
nych miesiącach -  czekają nas zgrzyty 
na linii prezydent -  premier. Doskonale 
wie o tym Donald Tusk, który z bólem, 
acz jednak przeprosił prezydenta. Każ
dy bowiem dzień dąsów Kaczyńskiego 
to wygrywanie czasu na budowę oko
pów przez PiS. Owszem, demokracja 
ma moc samooczyszczania się, ale nikt 
nie mówił, że od razu będzie krystalicz
nie czysta... ■
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PoWaGa
■

Zeby i tym razem nowo powstały rząd nie przeistoczył się 
w kolorową szopkę naszpikowaną groteskowymi postaciami...

Czy Pawlak naprawdę 
pomoże Tuskowi
Iwona Faron

D la jednych szczęśliwie, dla 
innych tragicznie, dla po
zostałych zaś obojętnie (bo 
przecież »Nic poszli cio wy

borów, bo ich glos nic nie znaczył*) za
kończyły się październikowe wybory 
parlamentarne w Polsce. Triumf świę
ciła Platforma Obywatelska ze swoimi 
42 procentami. Zwycięstwo jednak oka
zało się niewystarczające do sprawowa
nia samodzielnie rządów. Potrzebny był 
koalicjant* Polskie Stronnictwo Ludowe.

W  demokracji parlamentarnej nie 
budzi to zaskoczenia -  przyzwyczaili* 
śmy się przecież do barwnych koalicji. 
Żeby i tym razem nowo powstały rząd 
nie przeistoczył się w kolorową szopkę 
naszpikowaną groteskowymi postacia
mi. Ponieważ w polityce skutki działań 
można, a nawet najeżałoby rozpatry
wać w długofalowości podejmowanych 
decyzji, kierując się etyką indywidualną, 
naród polsld, w całej swej krasie, niech 
poczeka cierpliwie na pierwsze kroki no
wego rz;}du, niech jeszcze nie ocenia.

Niewątpliwie zwycięski obóz wraz 
ze swoim koalicjantem musi się zmierzyć 
z niebanalnym wyzwaniem -  uprzątnię
ciem całego tego bałaganu powyborczego, 
pola po stoczonej bitwie -  bitwie politycz
nej, bitwie na emocje, na słowa, bitwie 
bezlitosnej i brutalnej. Sama kampania 
dała się społeczeństwu silnie we znaki. 
Zewsząd uderzały w słuch hasła nowo
mowy polskiej polityki, chociażby takie, 
jak „mordo ty moja ’ ... a mimo to znużo
ny naród, z bólem głowy, poszedł do urn 
-  widocznie tym 42 procentom Polaków 
kołatała w głowie i odbijała się echem 
myśl -  „by żyło się lepiej",. . Podziałało.

Przez kolejne dwa tygodnie po wy
borach trwały koalicyjne negocjacje 
Platformy z PSL-em. Rozbieżność pro
gramowa nie stała się kością niezgody,

miXer | listopad 2007

ale zaowocowała wolą kompromisów, 
również w sprawach podatków, znacz
nie różniących partie. Waldemar Pawlak* 
przyszły wicepremier i minister gospo
darki, zadeklarował, że w rozmowach 
koalicyjnych z Donaldem Tuskiem obu 
zależy na otwartym dialogu, bo chcą 
„wyraźnie odmienić bardzo destrukcyjny 
styl w ostatnich latach'1. Zmiana ta jest za~ 
powiedzią zwrotu polityki Polski w stronę 
Europ\', z jednoczesnym wprowadzeniem 
twardszej polityki w stosunku do USA. 
Platforma zarzuca PiS przechwycenie 
mediów publicznych, a za złoty środek 
pluraJizacji telewizji uważa zniesienie 
abonamentu oraz jej regionalizację.

Menu, takie serwuje narodowi pol
skie mu nowo powstała koalicja, być może 
nie przyprawi Polaków o narodową nie
strawność. 1 oby tak się stało, bo z bólem 
głowy -  owszem -  można iść do 
wyborów, ale niestraw
ność podczas na
stępnych może 
się już okazać 
przyczyną fre- 
kw encyjnego 
fiaska. ■



Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w gronie organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej

l . Konstytucja europejska 
|| a konstytucje narodowe
| b lin  - аш ЛІИШМІШШ!! IHHH L1B ■ ■ ■ ■ ■  11
Magdalena Zakrzewska

tędzy narodowa konferen
cja naukowa organiżowana 
przez Uniwersytet Jagiel
loński» Uniwersytet w Mul) 

w Wielkiej Brytanii i Krakowską Szkolę 
Wyższą im. Andrzeju Frycza Modrzew- 
skifgo* wspierana przez Fundację Konra
da Adenauera, odbyła się w dniach 21-24 
października br. w Krakowie.

Patronat honorowy objęli prze
wodniczący Parlamentu Europejskiego 
Hans-Gert Pottering oraz prezes Eu
ropejskiego Trybunału Praw Człowie
ka Jean-Paul Costa, którzy na dyskusję 
o integracji europejskie; wysłali swych 
przedstawicieli. Sponsorem był Konsu
lat Rzeczypospolitej Polskiej Beverley, 
a patronami medialnymi -  TY P 3 Kra
ków, „Przegląd” „Rzeczpospolita”. Radio 
Kraków oraz „Przegląd Sejmowy”

Celem konferencji były nie tylko 
dialog i partnerska współpraca, ale prze

de wszystkim dokładna analiza i em ocjo
nująca dyskusja na temat relacji między 
konstytucją europejską a konstytucjami 
narodowymi. Poruszono kwestię proble
mów dotyczących suwerenności narodo
wej, a takie rolę konstytucji europejskiej 
w kształtowaniu przyszłości kontynentu. 
Do udziału w obradach zostali zapro
szeni wybitni znawcy prawa konstytu
cyjnego i systemów politycznych z wielu 
krajów Europy. Łącznie wygłoszono ok. 
30 referatów, których wysłuchać mogli 
także studenci.

Uroczyste otwarcie nastąpiło w auli 
kampusu KSW, Gości przywitała pro
rektor, prof. KSW dr hab, Barbara Sto- 
czewska. Podkreśliła wyjątkowość trze
ciej z tego cyklu konferencji która tym 
razem odbyła się w związku z rocznicą 
dziesięciolecia uchwalenia Konstytucji 
europejskiej. Oficjalnego otwarcia do
konał rektor KSW pro!, dr hab. Jerzy

Malec. Odtworzono również nagrane 
wystąpienia Danuty Hubner, która nie 
mogła przyjechać do Krakowa,

Dzień pierwszy przebiegł pod ha
słem „Traktaty -  konstytucje’*, dzień drugi 
to „ Wolności i prawu człowieka i obywa
telu'', a trzeci „Unia Europejska tj ustroję 
państwowe* W Centrum Konferencyj
nym w Przegortałach referaty wygłosili 
m in. prof, nadzw. dr hab. Tadeusz Bier- 
nat, poseł do Parlamentu Europejskiego 
dr Bogdan Klich, mgr Pamela Barnes 
7. Uniwersytetu Lincoln w Wielkiej Bry
tanii, prof. dr Harald Kundoch repre
zentujący Szkolę Wyższą Gelsenkirchen 
w Niemczech i dr Grzegorz Pożarlik z UJ.

Jeśli ominęliście to wyjątkowe wyda
rzenie i jesteście zainteresowani szczegó
łami programu konferencji, zapraszamy 
na stronę internetową: www.halLac.uky 
constitution/polish.htmlj na której znaj
dziecie streszczenia i referaty. ■
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StuDnla

Weź udział w „Maratonie o wolność ludzi 
na całym świecie"

apisać list i upomnieć 
się o prawa człowieka

Macie) Pietrzyk

W I9f)l r. dwie portugalskie 
studentki zostały aresz
towani.' i skazane na sie
dem lat więzienia, powo

dem było wzniesienie toastu za wolność 
w okresie dyktatury Salazara, Poruszony 
niesłusznym wyrokiem, brytyjski praw
nik Peter Benenson opublikował w tygo
dniku „Ihe Observer" artykuł wzywający 
do zorganizowania wielkiej kampanii, 
mającej na celu obronę „zapomnianych 
więźniów* Proponował, by ludzie na ca- 
tym świecie zasypywali władze portugal
skie listami protestacyjnymi.

Sukces tego apelu sprawił, że owa 
drobna w istocie sprawa rozpoczęła łań
cuch wydarzeń, które w zasadniczy spo
sób zmieniły historię, była asumptem do 
utworzenia międzynarodowej organiza
cji broniącej praw człowieka -  Amnesty 
Internationa!.

Dziś stowarzyszenie to ma działaczy 
w każdej części świata. Zrzesza około

miXer I listopad 2007

1,8 min osob w ponad 140 krajach* Wizji) 
Ąmnesty International jest świat, w któ
rym przestrzega się kanonu zawartego 
w Powszechnej deklaracji praw człowieka 
i innych uznanych międzynarodowych 
standardach praw człowieka. W związku 
z tym aktywiści organizacji dobrowolnie 
poświęcają swój czas i energię, solida
ryzując się z ofiarami naruszenia praw 
człowieka do fizycznej i psychicznej inte
gralności, do wolności sumienia i wypo
wiedzi oraz do traktowania wolnego od 
dyskryminacji.

W tym roku, w tygodniu poprze
dzającym Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka ( Ш grudnia) .Атлеїїу/пйптіл- 
tiórial po гаї ósmy organizuje „Maraton 
pisania listów" Podczas corocznej akcji 
pisane będą listy w obronie konkretnych 
Osób, które padły ofiarą naruszeń praw 
człowieka na całym świecie. Nowością 
będzie włączenie się w to przedsięwzię
cie szkól wyższych. Za zgodą kanclerza

KSW prof. dr. Klemensa Budzowskiego 
działacze krakowskiej grupy Al wraz 
z samorządem studenckim przeprowadzą 
akcję w uczelnianym kampusie, licząc 
na szerokie zainteresowanie i poparcie. 
Każda przychylna osoba będzie mogła 
napisać list i Upomnieć się o prawa czło
wieka,

W ubiegłym roku w Krakowie udało 
się napisać około 1270 listów, w Polsce 
-  22 tysiące, a w skali międzynarodowej 
ponad 114 tys. Sześciu osobom z dwu
dziestu jeden, na rzecz których pisane 
były listy, udało się pomóc. W dwóch 
przypadkach organizacja otrzymała in
formację, ze sytuacja uwięzionych znacz
nie się poprawiła.

Każdego roku liczba osób biorących 
udział w „Maratonie" wzrasta, a dystans 
do wolności maleje. Amn&ty Internatio
na! wierzy, że koniec tego biegu jest już 
bliski. Wierzy, bo tylko bieg donikąd nie 
ma końca. ■
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StuDnla
Marek Barański

Zintegrowany system bezpie
czeństwa to kompleksowy 
program, dzidki któremu two
rzy się społeczne i fizyczne 

bariery przeciw napadom, kradzieżom, 
włamaniom* wandalizmowi, rabunkom, 
naruszeniom porządku oraz zwalcza się 
poczucie strachu i niepewności. Opiera 
się on na świadomości wspólnych celów 
i korzyści płynących z ich osiągnięcia.

Rektor KSW prof, dr hab. Jerzy 
Malec podpisał porozumienie z ko
mendantem miejskim policji w sprawie 
wdrożenia tego projektu w naszej uczel
n i  Celem porozumienia jest poprawa 
stanu bezpieczeństwa w obiektach dy  ̂
daktycznych oraz Ich okolicach. Inicja
torem działań jest Samorząd Studentów, 
szczególnie Komisja ds. Bezpieczeństwa.

Działania dotyczące poprawy bezpie
czeństwa oznaczają m.m, stałe monitoro
wanie zagrożeń, badanie poczucia bezpie
czeństwa oraz posunięcia prewencyjne, 
W ubiegłym roku akademickim prze
prowadziliśmy badania (za pomoc przy 
realizacji których dziękujemy Kołu Na
ukowemu Studentów Socjologii uraz jego 
opiekunowi -  prot. KSW dr Małgorzacie 
Leśniak), w której poprosiliśmy ponad 
1100 studentów o podzielenie się pomy
słami na poprawę obecnego stanu rzecz)'.

Raport, który powstał po tych bada
niach, liczy ponad 70 stron. Studenci po
zytywnie ocenili stan bezpieczeństwa na
szej uczelni, niemniej jednak wskazali na 
zagrożenia, na jakie są narażeni oraz miej
sca niebezpieczne wśród obiektów KSW 
i w najbliższym ich sąsiedztwie. Władze 
uczelni wraz t Samorządem Studentów 
podjęły działania eliminujące te zagroże
nia i miejsca -  m.In- obniżono murek przy 
wejściu na teren Kampusu, zorganizowa
no szkolenie edukacyjno-informacyjne ze 
studentami 1 roku niektórych wydziałów, 
oznakowano cenne przedmioty i zwięk
szono ochronę obiektu przy ul. Lipowej.

Podsumowując, chciałbym zaprosić 
wszystkich do zapoznania się z raportem 
z badań, a także z treścią porozumienia 
pomiędzy KSW a policją, które to doku
menty dostępne będą na Stronie Sam o
rządu Studentów w zakładce Komisji 
Bezpieczeństwa. Jednocześnie zachęca
my wszystkich z pomysłami i chęcią pra
cy w samorządzie do odwiedzenia nas 
(Kampus A, pokój 043) lub napisania na 
adres samorza<{@ksw.edu,pi ■

Zintegrowany system 
bezpieczeństwa w KSW

Porozumieniez policją
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Kraków od spodu

Studenci najczęściej pytali o pracę w niepełnym wymiarze godzin, 
którą mogliby łączyć ze studiami dziennymi i praktyki. Często chcieli 
się tylko zorientować w sytuacji na rynku pracy. Złożono dziesiątki CV. 
Kandydatury są obiecujące
Agnieszka Prostak

7listopada br. w budynku Krakow
skiej Szkoły Wyższej odbyły się 
V Targi Pracy, W przedsięwzięciu 
wzięły udział 22 firmy t różnych 

branż (architektura, konsulting, finanse, 
turystyka, medycyna, kultura, kosmety
ka i innych). Organizator - Biuro Karier 
KSW wywiązało &ię z zadania należycie. 
Przedstawiciele pracodawców zapewniali, 
że wszystko dopięte zostało na ostatni guzik.

-  Były ciasteczka i kami -  odpowia
da hostessa jednej z firm. -  Zaskoczyło 
mis wyposażenie techniczne szkoły i jakość 
rozwiązań multimedialnych - dodaje jej 
sąsiad. Dopisali też studenci* Frekwencja 
okazała się wyższa niż w ubiegłych latach.

W śród ofert można było znaleźć 
zarówno oferty pracy pełnoetatowej,

i<ik i te] dorywczej. Oprócz firm szukają
cych pracowników pojawiali się pośred
nicy krajowi i zagraniczni. -  Za mato 
jest ofert praktyk -  komentowali studen
ci, Jednak organizatorzy tłumaczyli to 
większym zainteresowaniem studentów 
stażami płatnymi lub pracą na pełen etat. 
Pracodawcy jednak obiecali, że podczas 
następnej edycji Targów propozycji prak
tyk przygotują więcej.

W wielu miejscach można było zosta
wić swoje CV, w innych uzyskać informa
cje, na jakie stanowiska jest prowadzony 
nabór, bądź adres strony, za pośredni
ctwem której należy przesiać swoje dane. 
Studenci najczęściej pytali o oferowa
ne stanowiska, niezbędne kwalifikacje, 
warunki zatrudnienia i rodzaj umowy.

Najbardziej interesowała ich praca do
rywcza, którą by mogli łączyć ze studiami 
dziennymi. - Wielu chce się przygotować 
do złożenia CVt dziś zbierają informacje, 
a jutro zasiądą do wysyłania -  komento
wał jeden z pracodawców. -  Są też tacy, 
którzy nie szukają pracy w tej chwili, ale 
chcą wiedzieć, jakie są realia i czcgo mogą 
się spodziewać, gdy zaczną się o nią starać

Pod koniec dnia przy niektórych sta
nowiskach złożono kilkadziesiąt aplika
cji. -  Niektóre kandydatury są obiecujące, 
na pewno coś z tego wybierzemy -  odpo
wiadali pracodawcy, Czasem umówiono 
się już na spotkania z zainteresowanymi.

Dla tych, którym nie udało się do
trzeć na tę edycję Targów -  mamy dobrą 
wiadomość. Następne już na wiosnę! u
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Kraków od spodu

Po książkę „Co z tą polszczyzną?" powinni sięgnąć wszyscy

Dobrze mówić i pisać po polsku

potrafi każdy.
komu na tym naprawdę zależy...

Maciej UiliiióKaki, autor 
,.Q> 1.tą polsanyzn̂ ?”

■* M ikołaj Rej w cale nie porów nyw ał nas do gęsi, lecż jed ynie chciał pow iedzieć światu, że Polacy m ają swój w łasny język, 
a nie gęsi, że nie gęgają, ale m ów ią p o  polsku. W y r a z y *  nie jest w sentencji rzeczow nikiem , tylko.» przym iotnikiem  
(tzw. p rzym iotnikiem  dzierżaw czym  -  czyj? gęsi)]

*  N ie wszyscy uśw iadam iają sobie, ja k  niepow ażnie brzm ią określenia typu koedukacyjna toaleta, koedukacyjna przy- 
m ierzalnia* Słowo koedukacyjny  m oże się od n osić wyłącznie do ‘w spólnego nauczania!

*  Cudzysłów zaliczany jest do rzecżow ników tw ardotem atow ych,tzn. takich, które kończą się wygłosowym  wtwardyin, 
To w łaśnie decyduje o twardości w szystkich form  przypadków zależnych tego wyrazu. D latego m ów i się i pisze: 
cudzysłowu, cudzysłowowi, z pudzysłowem, w cudzysłowie (a nie: w cudzysłowiu).

*  Należy m ów ić i pisać (ta) kontrola, (ta) pom arańcza, (ten) sw eter oku lary przeciwsłonecznet

*  Skąd się wzięły pow iedzenia czeski b łąd  i czeskifikn"?

*  Z apping, ‘przeskakiw anie pilotem  po kanałach  T V  w celu znalezienia odpow iedniego program u’.

*  Należy m ówić i pisać: Iść po  linii najmniejszego oporu , a nic: p o  tiajmniejszej linii oporu, bo to opór m a być największy, 
a nie linia, oraz Nie zasypiać gruszek w popiele, a nie: Nie zasypyw ać..,

* A nuż> widelec, a nie: A nóż, widelec. D od anie do form y a nuż rzeczow nika widelec jest żartem językow ym  opartym  
na identycznym  brzm ieniu  wyrazów nóż i nuż (są to  hom ofony).

Bartłom iej Misiniec

O tym i wielu innych zaskaku
jących kwestiach dotyczących 
poprawnego mówienia i pisa
nki po polsku traktuje najnow

sza książka „CO 2  T^ POLSZCZYZNĄ?" 
autorstwa mistrza polskiej ortografii, Ma
cieja Malinowskiego wydana przez kra
kowskie Wydawnictwo Promo.

Niedawno w klubie „Kuranty Pub" 
przy ul. Piłsudskiego 24 odbyło się spot
kanie autorskie redaktora Macieja Mali
nowskiego {„ANGORA”), wykładowcy

Wydziału Politologii i Komunikacji Spo
łecznej Krakowskiej Szkoły Wyższej i opie
kuna magazynu studentów KSW „MIXER”, 
z czytelnikami. Zgromadziło ono głównie 
profesorów i studentów, którym 1cż<) na 
sercu dalsze losy polszczyzny i troska o za
chowanie wysokich jej standardów.

Dyskusję poprowadził dr Zygmunt 
Fura {Rores Models), a wzięli w niej udział 
dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Aka
demii Pedagogicznej w Krakowie prof. AP 
dr hab. Stanisław Koziara, językoznawca

i znawca języka Biblii; dr Anna Spólnik, 
Ucząca na AP gramatyki historycznej języ
ka polskiego, oraz dr Marta Karamańska, 
także specjalistka od stylistyki i kultury 
współczesnego języka polskiego. Spośród 
osób na sali głos zabierał m.in. emeryto
wany prof. dr hab. Jan Majda z AP (kiedyś 
instytut Polonistyki LTj).

Autor zauważył, że aby dobrze m ó
wić i pisać po polsku, trzeba mieć przede 
wszystkim świadomość tego, czy jakieś 
słowo nie zawiera czasem uchybienia.
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No właśnie: ilu Polaków ma tę świado
mość? Wielu jedynie wydaje się, żc ich 
polszczyzna jest wystarczająco dobra. Ale 
są i tacy, którzy z założenia nic przestrze
gają żadnych reguł, uważając, żc w dobie 
dominacji mediów elektronicznych i ko
munikacji SMS-owej i e-mailowej dba
łość o język można sobie darować.

-  Polszczyzna się rozwija, zmienia, 
trzeba za nią nadążać, a nie trwać przy 
nieżyciowych ustaleniach -  to koronny 
argume&t. Szczególnie iudzi młodych nie 
przekonuje to, że gdy nie zna się w wystar
czającym stopniu zasad rządzących pol
szczyzną, łatwo o blamaZ podczas zabiera
nia głosu publicznie, zdawania egzaminu, 
a nawet w sytuacjach towarzyskich.

Tymczasem zwykły błąd interpunk
cyjny może nieść za sobą poważne kon*- 
sekwencje; zwłaszcza prawnicy spierają 
się nieraz o jeden średnik, myślnik czy 
przecinek, bo zmienia on sens całego 
zapisu i dopuszcza różne interpretacje. 
Szczególnie brzemienne w skutki bywa
ją takie wątpliwości w sprawach karnych 
i podatkowych,..

Co się więc dzieje z naszym ojczy
stym językiem na początku XXI wieku? 
Maciej Malinowski nic ma wątpliwości, 
że jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy

Zrób sobie test

Czy znasz 
własny język?
1. Którt formy imitsluwowe są puprawne:

a) przekonywującyj oddziaływujący
b) przekonywający, oddziaływamy?

2, Jak wymawia się poprawnie liczebniki 15 i 19:
a) piętn aście, dzkwietnaśde
b) piętnaście, dziewiętnaście
c) pic omaście, dziewiętnaście?

Która data Zapisana jtrsl blednie:
a) 30l01.1998 r. b )2 8 X l9 2 5 r .  
c) 28. X. 1925 r,

4. Nazwa parówki pochodzi od te^o, że:
a) są one odgrzewane na parze
b) w czasie gotowania paruje z nich wuda
e} dawniej były sprzedawane zawsze w parach 
[po dwie)?

5. Jak sic pisze poprawnie;
a) co najmniej, na pewno, na razie
b) conajmnieji napewno, narazie?

ń. Czy przymiotnik arbitralny znaczy:
a) sprawiedliwy
b) bezwzględny, narzucający swoje zdanie?

trzeba szukać w nie najlepszej edukacji.
W szkole podstawowej czy gimnazjum 
poznaje się jedynie podstawy gramatyki, 
słowotwórstwa, ortografii, interpunkcji, 
a w liceum na kwestie poprawnościowe 
współczesnej polszczyzny przeznacza się 
za mało miejsca. Ktoś, kto po zdaniu ma
tury wybiera kierunek studiów inny niż 
polonistyka, chcąc nie chcąc poprzestaje 
na tych umiejętnościach. Ale i absolwen
ci filologii polskiej nie do końca mogą 
z czystym sumieniem powiedzieć, że znają 
w wystarczającym stopniu polszczyznę. 
Ortog rafią czy interpunkcją na przykład 
nikt na uniwersytecie nie zaprząta sobie 
głowy, a szkoda* bo to ważny i trudny dział 
nauki o języku (autor nie podziela opinii, 
żc to coś pomocniczego), Jeśli więc nie 
jest się entuzjastą piękna i kultury języka 
polskiego, także w przyszłej pracy jako na
uczyciel albo redaktor nic będzie się umia
ło przekazać wiedzy uczniom, studentom, 
adeptom dziennikarstwa czy edytorstwa, 

Zdaniem innego wybitnego języko
znawcy prof. W itolda Doroszewskiego: 
Dobrze mówić i pisać po polsku potrafi 
każdy, komu w  tym naprawdę zależy, 
każdy, kto będzie zawsze wiedział, co chce 
powiedzieć, i będzie panował nad sło
wami, nie dając $ łowom zapanować nad

7. Czy resentyment to:
a) ponowny sentyment (eto kogoś), 
odrodzenie się sympatii
b) niechęć, uraza?

8. Mówimy i p isaray:
a) 220 wott, 60 wat, 10 amper
b) 220 woltów, 6Ü watów, 10 amperów?

9. Wskaż właściwą postać powiedzenia:
a) wszem i wobec
b) wszem wobec?

IG. Jak nazywa się mieszkaniec Kęt:
a) kęirzauin
b) kęcianśti?

l i .  Która pisownia jest poprawna:
a) supertowai, ekstrakredyt, megakoncert
b) super towar, ekstra kredyt, mega koncert
c) super-towar, ekstra-kredyt, mega-koncert?

12 O d  cze^o p o ch o d z i rw ,w a Wanzawa-.

a) od Warsa i Sawy
b) od przymiotnika dzierżawczego Warszcwa
c) od okrzyku „Warz, Sawo'1?

[?. Wskaż poprawną formę bezokolicznika:
j ) wziąć
b) wziifść?

sobą. Panowanie nad słowami to pewna 
praca, w której nikt, żaden językowy regu
lator ruchu, nie może nikogo wyręczyć...

Książkę „CO Z TĄ POLSZCZY
ZNĄ?” można zamówić przez Internet 
(www.obcyjezykpolski.interla.pl). Jest w 
twardej okładce, liczy 34K stron. Kosztu
je 40 zł. Gorąco polecam, m

14, Kto to jest oportunisia:
x) ten, kto stawia opór, sprzeciwia się
b) człowiek bez zasad, kierujący się w życiu 
doraźnymi korzyściami?

15, Które wyrażenie jest poprawne:
a) od dziesiątek lat
b) od dziesiątków lat?

16, fak należy pisać poprawnie:
a) wtę i we wtę
b) w te i we w tę 
c} w tę i we wtę?

I Stawiamy kropkę po „dr*, gdy chodzi 
o doktora mężczyznę, czy nie:
a) rozmowa i, prof . dr. hab.
b) rozmowa z prof. dr hab.?

18, Wskaż poprawną pisownię:
a) sklep nowo otwarty, dom wolno stojący
b) sklep nowootwarty, dom wolnostojący?

IM, Co znaczy słowo spolegliwy.
a) taki, który łatwo ulega komuś lub czemuś
b) ktoś, na kim można polegać?

2D. Jak należy pisać:
a) lango miłonga
b) tango Młbrtga?

«Ot '<{M LfR[ l̂ t 'w  qii 'qvi '<*: qii 'n i '<№ ‘q<i 'w '<tl 'ąę ^  ’qi rfqn*Modpęt
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Nie jestem zdolny, 
jestem pilny...
Rozmowa z aktorem Arturem Dziurmanem

Temat z okładki

Kiedy po гаг pierwszy spotka
łem lego aktora. grat w „Кіл- 
nie”; było to pięć lat temu* 
Od tamtej pory stworzył 

wiele ciekawych kreacji telewizyjnych, 
teatralnych i kinowych, publiczność m o
gła poznać go jako Bruna w „Zostać miss 
2 , Sławka w „Pensjonacie pod Różą” ale 
najbardziej widzowie pamiętają go jako 
Pawła Nowackiego i  „Kryminalnych"

NTa co dzień miły, sympatyczny człowiek 
działający charytatywnie* zawodowo £ra 
zwykle czarne charaktery

Zanim wpadniecie do jego Cafe Afoiiołr 
na Szewskiej, zobaczcie, co Artur Dziur- 
man mówi w wywiadzie dla „Mbcera*

-  Panie Arturze, skąd się wziąt p o 
mysł na pójście do  szkoły teatralnej?

- W  liceum byłem zielonym dur

niem, „ogólnokształcącym się” uczniem, 
czyli takim, który wolat grać w piłkę 
i jeździć na konkursy recytatorskie, 
fi iż chodzić do szkol} . Miałem profeso
ra od polskiego, nazywał się Japol, bar
dzo wymagającego, który dawał m i pałę 
za pałą. Kiedyś posłał mnie na konkurs 
recytatorski i... wygrałem go w szko
le, a potem w powiecie i województwie. 
Wtedy postanowiłem zdawać do Wyższej
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Szkoły Teatralnej. No i dostałem się nie 
wiem ju k ... może zadecydował o tym 
mój temperament?

-  Czy byt pan pilnym studentem?
-  Tak. Byłem pilnym studentem, a te

raz jestem pilnym aktorem. Nie uważam 
się za zbyt zdolnego aktora, mój atut to 
po prostu pilność. Muszę sobie wszyst
ko wypracować, wyuczyć się 110 pam ięć

Ale mam intuicję, która mnie rzadko za
wodzi,

-  Chodził pan tui ćwiczenia i wykłady?
- Nie chodziłem w ogóle na zajęcia 

teoretyczne, bo w liceum dostawałem 
na nich mocno w tyłek i miałem dość. 
Interesowała mnie wyłącznie praktyka, 
uczestniczenie w scenach współczes
nych, klasycznych, gdyż lo one przy goto-

Temat z okładki
wy wały do pracy w zawodzie. Każdy, kto 
poważnie myślał o aktorstwie, musiał być 
z nich dobry. Sporo moich kolegów kre
owało sie wówczas na gwiazdy i nic im 
1 tego nie wyszło. A іа byłem raczej prze
ciętniakiem 1 U moją pilnością oraz cięż
ką pracą osiągnąłem to, co osiągnąłem.

-  W wywiadach powtarza pan, 
ze imprezo wanie zaczyna pan w „Molie- 
rze” i kończy w „Molierze”, A jak to było 
wezwie studiów?

- Studiowałem zaraz po stanie wo
jennym i w tym czasie w Krakowie nie 
było /.byt dużo knajp. Chodziliśmy 
z kumplami czy dziewczynami do „Ra- 
ryłeczki” mieszczącej się na ul. Sławkow
skiej i tam piliśmy grzany miód. Potem 
była taka knajpa na Małym Rynku o na
zwie „Pasieka11! Tam zawsze przychodziły 
atrakcyjne dziewczyny. Jeszcze udawało 
nam się zahaczyć czasem na końcówkę 
pewnego miejsca na placu Szczepańskim* 
„SPATiF-u" Tam aktorzy spotykali się za
wsze po spektaklu na wódeczkę. Zwykle 
jednak kupowało się butelczynę albo dwie 
i szło się do kumpli do akademików.

- fak  pan sądzi, dlaczego teraz 
ttie ma takich miejsc ja k  „SPATtF”, 
o którym pan wspomniał?

- Myślę, że dzisiaj nie ma po prostu 
równości wśród ludzi, równości w sensie 
materialnym. Dzieje się tak, że ci, którzy 
zarabiają mniej, zazdroszczą tym, którzy 
mają więcej. Po prostu pieniądz rządzi 
światem, zrobiła się straszna za nim po
goń. Niestety, wdarł się on również do te
atru, Niektórzy koledzy po łachu zaczęli 
zarabiać w serialach, w k in ach ... Dążenie 
za wszelką cenę do czegoś więcej niż się 
ma, jest U Zgubą > również w teatrze. Stąd 
bardzo często brak owych przyjacielskich 
więzi, tego wspólnego biesiadowania. 
Jak ktoś się Spotyka, to raczej w intere
sach, a jak nie, to ucieka do domu zaraz 
po spektaklu... Jeśli zaś chodzi kon
kretnie o Stary Teatr, to winna temu jest 
ogromna prywata* jak;} wprowadził nowy' 
dyrektor, i automatycznie brak twórcze
go klimatu, którego został pozbawiony 
ów niepowtarzalny teatr.

-  Wspomniał pan o PWST. Skończył 
ją  pan w J 987 r. Czy łatwiej było zostać 
aktorem wtedy czy teraz?

- t rudno mi na to pytanie odpowie
dzieć... Z mojego punktu widzenia, jeżeli
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Artur Dziurman:
Tak, czuję się spełniony, dlatego, 
że jestem aktorem rozpoznawalnym

wówczas bym opuścił Kraków i wyje
chał do Warszawy, tobym na pewno był 
dziś aktorem bardziej medialnym. Choć 
pewnie mój warsztat aktorski zostałby 
zubożony- W Warszawie zawsze robi się 
największe produkcie, a ja muszę jednak 
dojeżdżał do stolicy tych 300 km, dla
tego często rezygnuję z pewnych ofert. 
Poza tym, będąc poza Krakowem, nie 
miałbym „Molierea” który jest kawał
kiem mojego życia, m oją teatralną oazą, 
niezależnością wolnością, a tę wolność 
najbardziej Sobie cenię...

-  Jednym słowem -  nie chodzi o to, 
czy wtedy, czy dziś, tylko gdzie?

- Bezwzględnie tak. Ci młodzi Judzie, 
którzy dziś w Krakowie kończą szkołę te
atralną, od razu wyjeżdżają do Warszawy. 
Bo właśnie tam jest to siedlisko show-bi
znesu w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Tam robi się dubbing, seriale, programy 
telewizyjne... Nie produkuje się żadnych 
filmów, które by potem mogły hasać po 
telewizjach jak te popularne seriale.,, 
A szkoda, bo Kraków ma duży potencjał.

-  Panie Artu
rze;  czy możną być 
dobrym aktorem  
bez wykształcenia 
aktorskiego?

Myślę, że 
można, ale są to 
przypadki jeden na 
tysiąc. Generalnie 
nie jestem zwolen
nikiem robienia 
gwiazdy z amatora. 
Takiej osobie może 
się udać jedna rola 
czy dwie, jednak 
kolejna już nie, bo 
to wydaje się nie
możliwe. Prędzej 
czy później wyjdą 
braki. Aktor to czło
wiek, który musi 
przejść przez tzw. 
magiel -  teatr, film, 
estradę, naukę war
sztatu... Paweł Ku- 
ki z zagrał w jednym 
filmie czy dwóch 
i skończyło się, 
bo to facet, który 
nieźle śpiewa, kom
ponuje, jednak nie 

jest aktorem ... po prostu.

-  Czy m a pan jak ieś  skojarzenia, 
wspomnienia związane z juwenaliami?

-  Pamiętam, że zawsze z grupą ko
legów podczas juwenaliów robiliśmy so
bie przedstawienia przy Barbakanie albo 
w Barbakanie. Wykonywaliśmy wtedy 
jakieś piosenki i ludzie płacili nam za te 
występy. Nie zgadnie pan, kupowaliśmy 
za nie,, . piwo,

-  Ale jak ie  to były piosenki?
- Normalne, z egzaminów, ja miałem 

przeważnie na głowie czapkę żołnierzyka 
i śpiewałem „Żołnierz na koniku haśit,.,” 
oraz... zbierałem kasę,

-  Dużo udawało się wam zarobić?
- Dużo, nie pamiętam już dokładnie, 

ile tego było, ale na skrzynkę piwa potrafi
liśmy zarobić, śpiewając jedną piosenkę,

-  Zagrał pan w większości najpo
pularniejszych seriali w Połsce. Zapadł 
panu któryś szezegółnie w pamięci?

-  Muszę powiedzieć o pierwszym 
i ostatnim. Pierwszy był „Klan”, z któ
rym miałem półtoraroczny przygodę. 
Zagrałem tam bardzo negatywną po
stne, brata Krystyny Lubicz. Wtedy nie 
lubiła mnie cała Polska do tego stopnia, 
że na jakiś targach nie chcieli mi dać fol
derów. Ale to była ciekawa rola, Ostat
ni to oczywiście seria! „Kryminalni*. 
M iałem z nim i bardzo fajną przygodę, 
bo wyjechaliśmy na zdjęcia ii a Maltę. 
Po tym serialu ludzie leź mnie nienawi
dzą, choć część mówi: „Powinieneś żyć, 
niszczyć tego idiotę Zawadę i zabijać mu 
kole je kochanki”, , ,

-  *\7<ł właśnie, Wspomniał pan
0 „Kryminalnych”, fo k  pan sądzi, skąd  
się u nas bierze taka wielka popularność 
seriali śledczych?

-  To naturalna kolej rzeczy. Dawniej 
ludzie emocjonowali sie „Złotopolski- 
mi”, „Klanem”, dziś potrzebują czegoś in
nego. Tamte obyczajówki już się znudził)'
1 powstało zapotrzebowanie na seriale 
śledcze, które wcześniej sprawdziły się za 
granicą.

-  Panie Arturze, gdy spotkaliśmy 
się po raz pierwszy  5 łat temuf zadałem  
panu wówczas pytanie, czy czuje się pan  
spełniony aktorsko. Odpowiedział pan  
tak: „Dziś nie, ale może za 5 łat odpo
wiem ci, że tak albo nie”. Pięć lat minę
ło, więc ponawiam  pytanie: Czy czuje 
się pan spełniony?

- Tak, czuję się spełniony, dlatego, 
że jestem aktorem rozpoznawalnym. 
Dla kogoś to może jest nic, dla mnie to 
bardzo dużo. Bo ja, co jeszcze raz po
wtarzam, mieszkam w Krakowie, a nie 
w Warszawie,..

-  Spytam jeszcze na koniec, co „Mo- 
liere”ma do zaproponowania studentom?

-  Szeroki wachlarz imprez kultural
no-towarzyskich i biesiadnych. Studenci, 
głównie UJ i AGH, często robią u nas 
półmetki, imprezy kończące rok akade
micki lub rozpoczynające go ,.. Poza tym 
przygotowujemy wiele spektakli, które 
adresujemy głównie do młodych Judzi, 
studentów i na które wszystkich serdecz
nie zapraszam.

Rozmawiał: 
Szymon SZYM On:) Wróbel
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Dlaczego nie potrafimy się cieszyć tym, 
co Polska zdobyła i obroniła...

11 Listopada - święto 
czy dzień wolny od pracy?

rowały w rytmie patriotycznych pieśni 
reprezentacje służb państwowych* takich 
jak wojsko, policja, straż pożarna oraz 
straż miejska. Ulż za nimi, równie żwa
wym krukiem, przeszli zc sztandarami 
wojenni ci, którzy 11 listopada 1918 r. 
nie pamiętają, ale za to brali czynny 
udział w walkach Armii Krajowej i obro
nie Polski na frontach 11 wojny światowej. 
Na końcu pochodu maszerowali człon
kowie Bractwa Kurkowego, władze Kra
kowa i młodzi przedstawiciele najważ
niejszych polskich partii.

Po dojściu na plac Matejki mieszkań- 
cy Krakowa mieli okazie obejrzeć resztę 
ceremonii -  zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, zawieszenie bia
ło-czerwonej flagi na maszcie i krótkie 
przemówienia przedstawicieli władz 
miasta, Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów pod Grobem Nieznanego Żoł
nierza i oddanie hołdu tym, którzy wal
czyli o Wolną Polskę,

Niestety, tekst ten kończę stnutn^ re
fleksją że moje pokolenie nie potrafi ak
tywnie Uczestniczyć w obchodach świąt 
państwowych. Wśród tłumu zgromadzo
nego wzdłuż ulic i wokół placu Matejki 
najbardziej wyróżniali się,,, turyści oraz 
ludzie starsi, którzy przyszli wraz z wnu
kami, pamiętając jeszcze obowiązkowe po
chody pierwszomajowe i hucznie obcho
dzone święta za czasów Polski Ludowej.

Dlaczego nie potrafimy sję cieszyć 
tym. co Polska zdobyła i obroniła? Dla
czego młodzi ludzie tego niedoceniają? 
Miejmy nadzieję, żc w przeciwieństwie 
do wielu innych nawyków przyjmiemy 
wcześniej czy później z kultury ame
rykańskiej umiejętność cieszenia się ze 
świąt państwowych i dumy z własnej toż
samości narodow ej,. ■

Mirosław Żak

Listopad większości Z nas kojarzy 
się z jesion iii, dniem Wszystkich 
Świętych i Dniem Zadusznym 
oraz świętem Niepodległości. 

Ta ostatnia data utożsamiana jesL zazwy
czaj jako dzień wolny od pracy, Na nasze 
nieszczęście w tym roku święto to wypadło 
w niedziele, w związku z czym nie mieli
śmy dodatkowego odpoczynku od zajęć 
zawodowych czy też lekcji w szkołach.

Teoretycznie niedziela jak każda 
inna, jednak nie do końca. Na ulicach 
pojawiły się flagi, w telewizji nadawa
no inny niż zwykle program, a z radia 
publicznego płynęły pieśni patriotyczne* 
Owe okoliczności powinny nas skłonić do 
zajrzenia w zakurzone książki lub przy
najmniej poszukanie w Internecie hasła 
„U Listopada" bądź „Święto Niepodle
głości" Niestety, moje założenie się nie 
sprawdziło i z przykrością wspominam za
skoczone twarze ludzi zapytanych na ulicy

o to, dlaczego 11 Listopada jest świętem 
narodowym. 1 to niejedyne zaskoczenie.

jako mieszkaniec małej miejscowo
ści na południu Polski, nie uczestniczy
łem aktywnie w świętach narodowych. 
Po przyjeżdzie do Krakowa poznałem 
wielu aktywnych i walczących o przy
szłość Ojczyzny młodych Polaków. 
Zdążyłem się o tym przekonać pod
czas przedwyborczych dyskusji, jednak 
11 Listopada nie spotkałem nikogo na 
świątecznym pochodzie. Czy z lenistwa, 
czy też z braku poinformowania? -  trud
no dochodzić przyczyny.

Cała świąteczna oprawa nie była 
w Krakowie tak huczna jak w Warsza
wie, choć na pewno warta obejrzenia, 
Wszystko zaczęło się w Katedrze Wawel
skiej, gdzie odprawiona została msza św. 
koncelebrowana przez abpa Stanisława 
Dziwi sza. Następnie świątecznie ude
korowanymi ulicami miasta przemasze-
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Nie wyobrażam sobie siebie w Krakowie 
bez chodzenia na koncerty symfoniczne —

A może.by tak do filharmonii
zamiast HnmThii--^

m i i '

Mateusz Płocka

D laczego dziś lak niewielu 
młodych ludzi chodzi do 
filharmonii? 7- całą pew
nością powodów ku temu 

znalazłoby się wiele. Po pierwsze, żyjemy 
w czasach, kiedy telewizja i media kro  
u ją gwiazdy oraz narzucają nam modę. 
W ten sposób stajemy się jakby ludźmi 
w pewien sposób ograniczonymi, którzy 
poza szklanym ekranem nie znają świa
ta oraz nie potrafią docenić prawdziwej 
sztuki. Następną przyczyną takiego sta
nu rzeczy wydaje się fakt. że muzyka 
klasyczna jest wśród studentów właści
wie nieznana. Dlatego takie nazwiska, 
jak Kilar. Górecki czy Penderecki nic 
im nie mówią.

To smutne, bardzo smutne, gdyż na
ród, który nic zna własnej kultury, odar
ty też zostaje z tożsamości. Oczywiście, 
zawsze znajdzie się paru studentów melo
manów, ale przeważają ci, którzy nigdy nie 
byli na koncercie muzyki klasycznej, a na
wet tacy, którzy nie wiedzą, gdzie w Kra
kowie mieści się budynek filharmonii...

Inną sprawą pozostaje cena bile
tów. Nieraz, żeby wysłuchać dobrego 
koncertu, trzeba wydać 30, 40, a nieraz 
100 zl i więcej, co z pewnością odstra
sza wielu studentów, którzy tyle wydają 
w ciągu tygodnia na życie. W  ten spo
sób kultura staje się dostępna wyłącznic 
nielicznym. Okazuje się iednak* źe są od 
tego wyjątki... W każdy piątek i sobotę

w filharmonii odbywają się koncerty 
symfoniczne, w czasie których prezen- 
towane są wspaniale dzieła największych 
kompozytorów, a tiw. wejściówka stu
dencka kosztuje jedynie 6 zi. dzięki cze
mu wszyscy chętni mają możliwość po
słuchania muzyki symfonicznej na żywo 
i to za symboliczną opłatą.

Wybrałem się tam kiedyś z kolegą, 
prawdziwym m iłośnikiem  muzyki kla
sycznej, - Dla mnie Filharmonia Krakow
ska to miejsce szczególnie kojarzące się 
z piątkowym wieczorem -  mówi Kuba, 
-  IV zasadzie w rosłem już w insty
tucję i choć nie natężę do kulturalnego 
czy też muzycznego establishmentu, 
to jednak dobrze się tam czuję i bardzo
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Muzyka klasyczna 
jest wśród studentów 

właściwie nieznana

emocjonalnie podchodzę do wykonywa
nych końca łów. Mimo żc czasem mogę 
mieć krytyczne u wagi do niektórych in
terpretacji, to uważam , ii orkiestra FK 
jest zespołem  <i wysokim, dość wyrów
nanym poziom ic i zazwyczaj wychodzi 
z dobrą twarzą nawet w wykonaniach 
najtrudniejszych d z i e ł Nic wyobrażam  
sobie siebie w Krakowie bez chodzenia 
do filharmonii...

Dla mnie najważniejszy był m o
ment, kiedy na scenę, tuź przed kon
certem , weszli muzycy, żeby nastroić 
instrumenty. To moment, kiedy docie
ra do  człowieka, źe za chwilę wydarzy 
się coś naprawdę niezwykłego* Potem 
zapada cisza i rozpoczyna się kon
cert. Cala ta atmosfera robi wrażenie,

że uczestniczy się w jakim ś m istycy
zmie, Przepiękne wnętrza* bogata sza
ta muzyczna i elegancko ubrani ludzie 
sprawiają, źe we wnętrzu duszy widza 
następuje coś w rodzaju katharsis, we
wnętrznego oczyszczenia, spokoju, od
poczynku.

Niezwykły pozostaje również to, 
2e czas trwania koncertu nie jest waż
ny, że nie patrzy się na zegarek, gdyż to, 
co dzieje się na scenie, pochłania widzów 
bez reszty. Przez dwie godziny siedzą oni 
jak zaczarowani w fotelach, żeby potem, 
na końcu, brawami okazać artystom 
uznanie. Często artyści zmuszeni zostają 
do bisowania i kilkakrotnego kłaniania 
sięi gdyż tłum widzów nie chce ich wy
puścić ze sceny.

KUMulus
Sam gmach Filharmonii Krakow

skie; przyciąga uwagę ze względu na 
architektoniczne piękno oraz bogatą hi
storię. Został zaprojektowany w kształ
cie litery „LM przez Józefa Pokutyńskiego, 
Pierwotnie miał lo być I)om  Katolicki, 
którego jednym i  inicjatorów był kardy
nał książę Adam Sapieha. Wybudowano 
go w roku 1931, Charakter głównej sali 
koncertowej utrzymany został w  stylu 
neobarokowym, podobnie iak wygląd 
zewnętrzny budynku. Od przodu, na 
przepięknej fasadzie możemy zoba
czyć kartusz z herbem „Trzy Korony”. 
Powierzchnia budynku wewnątrz to 
ok, 4550 m kw. Sama tylko sala widowi
skowa składa się z 693 miejsc i jest naj
większą w Krakowie.

Pierwsza orkiestra zaczęła się 
formować jeszcze przed wojną i da
wała wspaniałe koncerty, ale dopiero 
w 1937 r. powstała stworzona przez 
Krakowskie Biuro Koncertowe prawdzi
wa, której nadano nazwę „Krakowska 
Orkiest ra Symfonie z a".

Działała ona aż do wybuchu wojny 
W czasie okupacji niem ieckiej na tere
nie Krakowa, który stal się siedzibą G e
neralnego Gubernatorstwa, stworzono 
orkiestrę O nazwie „Filharmonia GG" 
W większości tworzyli ją polscy muzy
cy i artyści, a dyrygentem został Hans 
Rohr. Grano wtedy głównie utwory 
kompozytorów niemieckich, takich jak 
Bach, Strauss, Mozart czy Beethoven. 
Potem jednak zaczęło również wy kony
wać inne utwory, gdyż przestał obowią
zywać zakaz grania muzyki stworzonej 
przez Polaków.

Działalność artystyczna Filharmo
nii Krakowskiej w czasie wojny została 
znacznie Ograniczona, ale nie zakończo
na. Muzycy zatrudnieni w niej, dzięki 
posiadanym legitymacjom i powszech
nemu uznaniu wśród władz niem ie
ckich, uniknęli wywozu do obozu zagła
dy w Oświęcimiu i śmierci.

Po wojnie Filharmonia Krakowska 
wznowiła pracę, niedługo potem powstał 
chór W 1962 r. placówka przyjęła imię Ka
rola Szymanowskiego. Od tamtego czasu 
cieszy się niesłabnącą popularnością w kra
ju i za granicą. Krakowscy artyści koncer
towali w wielu krajach oraz gościli w swych 
progach wielkie osobistości, iak choćby 
Artura Rubinsteina czy Xigela Kennedyego, 
a dyrygowali nią m, in. Krzysztof Pendere
cki, Jerzy Maksymiuk i wielu innych. ■
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Współcześnie społeczeństwo oddycha mediami, 
żyje dzięki mediom i poprzez nie funkcjonuje*
To niebezpieczne

W wyreżyserowanej 
rzeczywistości

Iwona Faron

Doczekaliśmy momentu* w któ
rym kultura m asom  wdar
ła sit do domostw, niosąc 
jednocześnie diametralną 

zmianę szarei codzienności, która bądź 
CO bądź we wcześniejszym modelu ży
cia nie była przecież z tero koniecznym, 
bo parafrazując znane powiedzenie, „cze
go oczy nie wid/ą, lego sercu nie żal"

Wszystko zaczęło się 15 grudnia 
1951 r , kiedy to Tadeusz Pszczołkow- 
5ki powitał pierwszych „radiowidzów’.
Telewizja w naszym kraju, jak się okazało 
w późniejszym czasie, od tego momentu 
zaczęła się prężnie rozwijać, docierając 
początkowo do wąskiej grupy odbior
ców, by w końcu rozprzestrzeniać swój 
„produkt" do wszystkich i wszędzie,

W tramwaju i na ulicach notorycznie 
słychać rozmowy u najnowszych wieś
ciach serialowych. Odnosi się wrażenie, 
że społeczeństwo oddycha mediami, żyje 
dzięki mediom i funkcjonuje poprzez 
nie. W latach 50, ub, wieku telewizja była 
medium ewoluującym t dnia na dzień 
i ściągającym przed odbiornikami tysiące 
widzów, których wyobraźnia ograniczała 
się jedynie do przekonania O podglądaniu 
życia „ludzików za szklaną szybą..”

Po pięćdziesięciu niemalże latach 
imaginacja stała się taktem -  nasze po
kolenie jest uczestnikiem rzeczywistości 
obcych ludzi w popularnym programie 
„Big Brother” Rzesze fanów w Polsce

zasiadają przed ekranami, dzień po dniu 
śledząc sztuczne warunki sztucznego 
życia, będącego w-aiką o przetrwanie 
w wyreżyserowanej rzeczywistości, 
w której emocje przeplatane z żądzą zdo
bycia nagrody pieniężnej, powodują nie
jednokrotnie pierwotne i niezrozumiale 
dla widza zachowania.

To właśnie jeden z elementów zdo
bycia grupy docelowej. Przecież można 
zrobić kogoś z nikogo, zrobić medial
ny szum, a sukces murowany.
Byle byle głośno, ordynar
nie i niekonwencjonalnie, 
a cala machina raz wpra
wiona w ruch będzie działać 
nieprzerwanie, zupełnie jak 
perpetuum mobile. Do całej 
szopki, by danie przyprawić 
pikanterią, można również 
dorzucić osoby w podeszłym 
wieku i skonfrontować ich 
z wyuzdanym i nieokrzesa
nym pokoleniem spod znaku 
Mc Donald s.

Tania rozrywka to coś, 
co pociągnie masy. Czego jeszcze 
odbiorca nie otrzymał? Co bę
dzie niecodzienne i wyjątkowe?
Naród nie widział przecież, jak 
tańcza aktorzy i ludzie telewj* i
zji, Dodajmy zatem komercyjną 
oprawę, wielki „show", rozgłos, 
prawdziwe łzy (bo przecież lez

nie można wyreżyserować* toż to pro
gram na żywo!) i już wszystko idzie jak 
należy, maszynka do zarabiania pienię
dzy poszła w ruch. Czego jeszcze ży
czy sobie szanowny widz? Jeśli nie wie, 
my mu poddamy pomysł i stworzymy 
W jego głowie zainteresowania, jakie będą 
się pokrywały z realizacją programu. 
Od kiedy Polaćy zobaczyli tańczących 
ludzi showbusinessu, taniec stał się naro

dową rozrywką. Ulice miast 
zalewają plakaty reklamu

jących się szkól tańca. 
Polacy chcą być tacy jak 
gwiazdy i płynąć lekko 
i zwiewnie w tańcu jak 
ci »wybrańcy”. Szkoda 
tylko, że popłynęli jak 
nu razie w „chocho

lim tańcu”



Felieton

Parkiet taneczny to mato ambitne 
przedsięwzięcie, zbudujmy więc studio 
z lodowiskiem, a oglądalność wzrośnie, 
bo przecież każdy chce zobaczyć nie
udolny „taniec-wygibaniee* z serialowy
mi gwiazdeczkami i sportowcami w roli 
głównej, A co, jeśli W jury zasiądzie pio
senkarka z ciętym i nieprzeciętnie wul
garnym językiem? Nie każdy przecież 
może sobie pozwolić na ekstrawagancję 
tego formatu! Hola, hola,., nowomowy 
Polacy mają po ostatnich wyborach po 
uszy -  może by tak zaproponować coś 
bardziej ambitnego, przykładowo zwięk
szyć czas emisji teatru telewizyjnego. Tyle 
że naród oduczył się twórczego myślenia 
w momencie zasiadania przed ekra
nami, Zamiast twórczo jest odtwórczo 
i biernie. Zamiast ambitnie jest hałaśliwie 
i niesmacznie.

Każda stacja może się pochwalić 
emitowanym tasiemcem opowiadają
cym o miłości, zdradzie, narodzinach 
i śmierci. Taka codzienna, życiowa fa-

bula. Trochę sielanki, trochę tragedii, 
zbieżne wątki i każdy emituje coś swoje
go, swoim do końca niebędącym. Bystry 
i wyczulony odbiorca ma świadomość 
tego mechanizmu rządzącego mediami. 
Owszem, nie każdy program ma iden- 
tyczną ramówkę, ale wszędzie rzuca się 
w oczy rywalizacja i jeszcze kiedyś pod
ziemna, a teraz już jawna walka na po
mysły i prześciganie się w serwowaniu 
coraz to większej dawki komercji,

Co na to gwiazdy? Gwiazdy błysz
czą w* świetle fleszy i mają świadomość 
tego, że to ich czas i sposobność na za
istnienie w społeczeństwie i w m om en
cie, kiedy ekran to za mało, zakładają 
ciemne okulary, bywają na bankietach, 
wernisażach, pokazach mody. Bo być 
w świecie mediów to przede wszystkim 
byw ać,,, bywać na różnego rodzaju im 
prezach, podczas których a nuż, widelec 
znajdzie się taki paparazzo, pstryknie 
lotkę i opisze nowy image aktorki „se
rialu хуг".. 1 już będzie o niej głośno,

już, zaprosi się ją do rozmów, a koloro- 
we czasopisma jozpiszą Się o kolejnych 
romansach, skandalicznych wypowie
dziach czy o ostatniej imprezie, którą 
to ceniony artysta opuści! chwiejnym 
krokiem.

Komercja, błyskotki, blichtr i skan
dale pozostaną na porządku dziennym. 
Widzowi pozostaje wyczulone ocenianie 
proponowanych przez media trendów. 
Wyścig nu pomysły trwać będzie tak 
długo, jak długo będą to kupować ludzie. 
Tak długo słyszeć będziemy pusty śmiech 
i nieskładne wypowiedzi Dody, jak dłu
go oglądalność będzie na odpowiednim 
poziomie. Tak długo będą organizowa
ne castingi, by w ostateczności uczynić 
z meaktóra aktora, jak długo ludziom nie 
znudzą się seriale,,.

Pocieszenie w tej sytuacji wynika 
z tego, że istnieje alternatywa -  nisza fa
nów artystów formatu Krystyny Jandy czy 
Janusza Gajosa, Krąg mały, bynajmniej 
nie sztuczny i nie jednosezonowy. ■
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Felieton

Dołącz do grupy prawie 2000 osób 
i zrób coś dobrego dla siebie i innych

Żeby w Boże Narodzenie 
wszystkim było raźniej...

Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra
Platon

Magdalena Zakrzewska

O tym* źe zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia, pierw
sze przypominają (jak zwy
kle 7, odpowiednio dużym 

wyprzedzeniem) środki masowego prze
kazu oraz handlowcy. W telewizji czy 
radiu leci mnóstwo reklam zachęcają
cych do kupienia świecących choinek, 
śpiewających mikołajów czy latających 
aniołków, a operatorzy telefonii komór- 
kowej przypominają o ściągnięciu nowe
go, kolędowego dzwonka bądź wysianiu 
świątecznej kartki, tzn. rymowanego 
SM S-a. Z kolei w sklepach odpowiednio 
udekorowanych półki uginają się od to- 
warów świetnie nadających się na bożo
narodzeniowe prezenty.

Szaleństwo zakupów i porządków 
porywa nas wtedy na całego, do lego 
stopnia, że zapominamy o religijnym 
wymiarze ty cli wyjątkowych świąt, a co
raz częściej także o tym, że żyją wśród 
nas ludzie liczący na pomoc w oczeki
waniu wigiliinego Wieczoru i pierwszej 
gwiazdki.

Zareagować na prawdziwą biedę

Stowarzyszenie „Wiosna“ od lat po
średniczy w mechanizmie udzielania 
takiej pomocy. Podkreśla, że tworzy je 
dynie struktury i narzędzia, którymi 
posługują się wolontariusze i darczyńcy. 
Według organizacji wzajemna pomoc 
to najlepszy pomysł na budowanie społe
czeństwa obywatelskiego. Wykorzystując 
ogromny potencjał dobra, który drzemie 
w każdym człowieku (czasem trzeba to 
tylko obudzić), stworzono „Świąteczną 
Paczkę”. Ideą owej niezwykłej akcji jest 
próba zareagowania na prawdziwą biedę 
(zwłaszcza tę ukrytą) i nieszczęście ludzi, 
którzy żyiij wśród nas.

7 października br, na Rynku Głów
nym w Krakowie odbył się happening 
pod nazwą „Paczka rusza w świat!” 
który zainaugurował siódmą edycję akcji 
i jednocześnie drugą wydania ogólno
polskiego. W samo południe hejnalista 
z wieży Mariackiej dał oficjalny sygnał 
rozpoczęcia. Celem happeningu było po

informowanie jak największej liczby lu
dzi o tej wspaniałej idei i zachęcenie ich 
do przyłączenia się w niesieniu pomocy.

Dla kogo „Świąteczna Paczka”?

„Świąteczna Paczka” przeznaczona 
jest dla osób najbardziej potrzebujących 
i pokrzywdzonych przez los, które żyją 
w niezawinionej biedzie. Wspierane są 
ubogie, wielodzietne rodziny, a także lu
dzie samotni, bezrobotni i ciężko chore 
dzieci. Stowarzyszenie koncentruje się 
na tych wszystkich, którzy nie przyj
mują postawy roszczeniowej, a pomoc
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Felieton
Nie potrzeba dużo pieniędzy, 

wystarczy dobra wola. 
Paczkę można przygotować 

wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi z pracy, ze szkoły

i z uczelni

może się okazać jedyną, jaką kiedykol
wiek otrzymają ciężko doświadczeni 
przez życie.

jak działa „Świąteczna Paczka5’?

Organizatorzy akcji i wolontariusze 
sami odwiedzają; potrzebujące rodziny, 
żeby uniknąć działań przypadkowych i 
chaotycznych. Wywiad środowiskowy 
pozwala im na zebranie dokładnych 
inform acji na temat konkretnych i nie
zbędnych potrzeb danej rodziny. Na
stępnie sporządzają listę i umieszczają ją 
wt internetowej, anonimowej bazie da

nych. Na podstawie bazy danych szu
kają osób, które by się chciały i mogły 
podzielić tym, co mają. W organizowa
nie „Świątecznej Paczki'1 angażują się 
rodziny, szkoły, firmy, a także urzędy 
Przygotowane paczki są dostarczane do 
magazynów stowarzyszenia, a potem 
rozwożone potrzebującym przez wo
lontariuszy.

Jak zrobić „Świąteczną Paczkę1'?

ó w  wyjątkowy prezent pod choinkę 
może przygotować każdy. Nie potrzeba 
dużo pieniędzy, wystarczy dobra wola.

Paczkę można przygotować wspólnie 
z rodziny, przyjaciółmi, znajomymi 
z pracy, ze szkoły i z uczelni. Baza z li“ 
sti) rodzin potrzebujących pomocy ruszy 
I grudnia.

Coraz bliżej święta Bożego Naro
dzenia i coraz bliżej do przygotowania 
„Świątecznej Paczki” Dołącz do grupy 
prawie 2000 osób i zrób coś dobrego 
dla siebie i innych. Wszelkie informa
cje dotyczące akcji „Świąteczna Paczka” 
i Stowarzyszenia „Wiosna” oraz tego, jak 
zostać wolontariuszem lub liderem, znaj
dziecie na stronie internetowej 
www.wiosna.org.pl/swiateczna paczka. ■
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Nowy kanał telewizyjny na platformie 
cyfrowej„N"opiera się na współpracy 
przede wszystkim ludzi młodych, 
kreatywnych i aktywnych

O.TV, czyli
Magdalena Zakrzewska
"W “ erzego Owsiaka nikomu przed

stawiać nie trzeba. Zasłynął jako 
założycie] i prezes zarządu Funda- 

■  cji Wielkiej Orkiestry Świąteczne) 
*  Pomocy. Jest także pomysłodawcą 
i realizatorem corocznego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mogliśmy 
go również poznać jako twórcę cyklicz
nej imprezy muzycznej -  Przystanek 
Woodstock.

Na tym jednak nie kończy się owa 
imponująca Jis ta 1! Jerzy Owsiak posia
da uprawnienia psychoterapeuty i jest 
witrażystą. Jakby tego było mało, posta
nowił poprowadzić własną stację telewi
zyjną!

O.TV, czyli Owsiak TY, rozpoczę
ła nadawanie 6 października 2007 r., 
punktualnie o godz, 10, Jest dostępna 
wyłącznie w pakiecie „Style Moda Muzy
ka” platformy cyfrowej „N” W godz. 8-2, 
oficjalnie skierowana do osób w wieku 
16-22 Jat, ale O.TV może oglądać do
słownie każdy.

Jurek Owsiak za pomocą własnej 
stacji postanowił kontynuować działa
nia Fundacji. Kanał O.TV opiera się na 
współpracy przede wszystkim ludzi m ło
dych, kreatywnych i aktywnych, którzy 
nie boją się zmian i sami chcą coś zmienić 
na lepsze. Stacja zrzesza wolontariuszy

Owsiak TV
z całego kraju, a także zaprasza widzów 
do uczestniczenia w programach po
dróżniczych. Oprócz funkcji społecznej 
i rozrywkowej pełni nie mniej Ważną 
funkcję edukacyjną, a po skończonym 
kursie uczą dzieci zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

Kanał O.TV to telewizyjna alterna
tywa szczególnie pod względem muzycz
nym. Stacja posiada ogromne i unikato
we archiwum materiałów z dwunastu 
festiwali Przystanku Woodstock i festi
wali w Jarocinie. W ramówce, oprócz 
wspomnianych już „Podróży z Jurkiem” 
znajdziemy też program o intrygującej 
nazwie „Złoty bączek”, gdzie prezen
towane są uczestniczące w plebiscycie 
Przystanku Woodstock zespoły, które 
najbardziej przypadły do gustu stałym 
bywalcom tej imprezy.

Kiedy pierwszy raz zatrzymałam 
się na kanale stacji O.TV, pomyślałam, 
Ze szybko zginie wśród starych telewizyj
nych wyjadaczy lub wśród nowej konku
rencji. Jednak potem przyszło mi na 
myśl, że to przecież świetna odskocznia 
od komercyjnej papki, jaką nam funduje 
większość stacji. Pomysł Jurka Owsiaka 
jest jak najbardziej trafiony i mam na
dzieję, że w jego ślady pójdzie więcej po
zytywnie zakręconych ludzi. ■
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Iga Bałoś

W chodząc do pewnej 
am erykańskiej restau
racji, zawsze zostaniesz 
powitany w  ten sam 

sposób, dostaniesz to samo niezdrowe 
jedzenie i taki sam uśm iech młode) 
dziewczyny podającej ci zam ów iony 
cholesterol w dow olnej postaci. U sią
dziesz przy znajom ym  stoliku, nawet 
jeśli jesteś pierwszy raz w tym m ie
ście. A m erykanie strzelają ze złotych 
tuków niczym  kupidyn w walentynki, 
1 trzeba im przyznać, że są skuteczni.

Z wielką radością zaobserwowałam 
wcale nie mniejszą kreatywność Po
laków w kwestii pozyskiwania klienta, 
Być może przejmiemy pałeczkę lidera od 
specjalistów od wizerunku /za oceanu. 
W Krakowie prawie na każdym osiedlu 
znajduje się sklep o spółdzielczej prowe
niencji rodem z PRL-u. Dość nowości 
z kapitalistycznego ZachoduI Dobrze, 
źe ktoś zadbał o to, by nasi rodzice po
czuli się jak za młodych lat, gdy biegali 
do sklepu po czekolado podobne iły  roby. 
Już nie trzeba znać widma kolejek tylko 
z opowiadań. Polskiego klienta bierze się 
na sentyment

Nie jest to sklep spożywczy, ale 
zgodnie z tradycją wielobranżowy. Znad 
drzwi wita klienta wielki, czerwony na
pis, Czcionka imituje pismo odręczne.

„Spotem” Zawsze wiem, czego mogę się 
spodziewać, jeśli zdecyduję się na zaku
py w tej sieci. Wypróbowałam już kilka 
oddziałów i nigdy się nie zawiodłam- 
U' imponujący sposób połączono wystrój 

„wczesny Gierek” z towarami na półkach 
reklamowanymi w telewizji Cechą roz
poznawczą takich sklepów są wąskie 
przejścia między regalami. Rozmiesz
czenie asortymentu zapewne celowo jest 
przypadkowe. Nigdy nie wiadomo, kiedy 
przypomnę sobie, że potrzebuję szczo
teczki do paznokci. Rzadko wtedy, gdy 
kupuję chleb, ale widocznie ów element 
zaskoczenia wymaga jeszcze dopracowa
nia. Dobre chęci przede wszystkimi

Prawdziwą atrakcją są jednak panie 
kasjerki. To one zapewniają niepowta
rzalną atmosferę w całej sieci sklepów 

„Społem". Świetnie rozumieją maksymę, 
w myśl której czy się stoi, czy się leży... 
Nawet jeśli w pracy są akurat cztery, 
a kasy dwie, kolejka gwarantowana. 
W kryzysowych momentach pani nr 2 
zakrzyknie do pani nr 3 z poirytowaniem 
w glosie: „Hela! Itiźże na kasę! ". Hela od
kłada gazetę i idzie* Pani nr 4 dziękuje 
w duchu, że kasy są tylko dwie. Na trze
ciego się pchać przecież nie będzie, i wra
ca ze spokojem do lektury.

Ostatnio dzięki jednej z pań zwiedzi- 
lam alejkę z przetworami dla dzieci. Nie 
mogiam przejść prosto do kasy, bo nie 
chciałam pani pracującej przeszkodzić w

rozmowie tektonicznej. Szczerze mówiąc, 
naprawdę, nie było miejsca, bo stanęła 
pomiędzy regałami. Sklepy są samoob
sługowe do tego stopnia, że nie tylko zna
jomość obsługi kasy wydaje się pomoc
na. Ostatnio pani pracująca poprosiła 
mnie, mcobym się przebiegi o na salę i żem 
sprawdziła, ile słoi mleko, bo omj ma kody 
schówUm' r $ip by schylić musiała'. Cho
dziło pewnie o cenę, co nie zmienia taktu, 
że wnikliwa analiza daty przydatności nie 
jest Zabiegiem nad wyraz przezornym.

Niestety, ale nawet w tym polskim 
uroczym sklepiku obowiązuje strój 
służbowy. Obowiązkowo tartuszek 
z poliestru. Falbanki wokół ramion 
t nad kolanem. Koior nieważny, ważne, 
by były grochy, Fryzura także musi być 
stylizowana wedle wzorców epoki. Naj
lepiej trwała z widocznymi odrostami. 
Im większy kontrast z naturalną barwą, 
tym Lepiej. Oczywiście najlepiej wygląda 
klasyka: blond plus czerń. Mile widziany 
zdrapany lakier na paznokciach oraz błę
kit na powiekach. Byleby głęboki.

W Warszawie istnieje Muzeum Ko
munizmu. bilety są płatne, a satysfakcja nie 
wiem czy gwarantowana. Wycieczka do 
jednego ze sklepów wspomnianej sieciów- 
ki to udział w performance. Tli nie ogląda 
się sztuki Użytecznej. Tu się ią po prostu 
tworzy. Co prawda, me samym chlebem 
człowiek żyje, ale na szczęście mam do 
wyboru jeszcze jeden sklep w okolicy... ■
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Teatr KTO, „Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać”
Wg żyda I twórczośd H Hrubala

Sccnanutz, reżyseria i opraL«uwinie muzyczne Jerzy Zon
>Lł?nt>grafjj| Joanna Jaśko-Sroka
Ko&tiumy Zolu dc Ines
t>zwięk: Andrze; „Czopcr" Czop
Światło. Jerzy *1 isek" b$»wski

Wystqwją Maria Zim, Grażyna Srebrny - Rosa. Bartek Ciemawa, Jacek fłuczynski, Maciek Słou

'SPECJALNA OFERTA DLA OBCOKRAJOWCÓW -  SPEKTAKL BEZ SŁÓW!

Seans teatralny Teatru KTO „Sprzedam dom, w którym już nic mogę mieszkać*' inspirowany jęsi żydem ■ iwórczofauł Bohami 
i“ Hrabala Poza działaniami na scenie, aktorzy anektuje wszystkie możliwe przestrzeń w teatru, pri^eniu^LCtmth wprowadzające 
widza w magiczny iwiat lirabalowsku h postaci Na sceme zas zobaczymy w groteskowej formie pokazane najważniejsze zdarzenia 
v życia człowieka narodźmy ehryest, pierwsza komunia, ślub, pogrzeb, historia teatralna opowiedziana tlimaklcrystycznym 
dla Teatru KTO językiem brak tekstu, dużo wspanialej muzyki - jest pełna niespodzianek t nieoczekiwanych rozwiązań

„Gra aktoriirw jest dynamiczna, pełna ur-iku, któremu trudno się oprzeć Pdno um  niespodziewanych zwrotów które bawią 
iub zasmuLflj4 do ltz r wpraWiai | w zdumienie i sprawią, i*  opusetsz uratr ? poczuciem, żc właśnie zobaczyłeś coś fascynującogo( J" 

Ksemja H o m t, www, F.dmburghGukle co m , Edynburg

„W przedstawieniu nu pada .mi jedno słowo, brzmi wspaniała muzyka, a historia pełna ust niespodzianek (. )"
Barbara Wityrtska Karnet Kulturalny. Kraków'

„( } świalSoaenii:. specyficzny, cierpki humor i gorzkie obserwacje typów*. dla wschodnio -europejskiej wrazliwoid
Reżyser !er/v Zon wraz ze znakomitym zespołem zaprezentowali słodkie a zaiazrm dziwni- dzieło Teatralni;"

Gwen O rej. Nowy York

X  i średniowieczna rubas/.ność jesl lu ewidentna m burltska od początku dn kmKa uajjic/ny, szaleńczy karnawał [ J 
Piękno przebłysku^ x  w cy.ajłt- caiej godziny to piękno dostrzegane w Ujemni, y, w filiżance herbaty albo w spowiedzi"

Susan Gordon, www.nytheatre.com , >ferwy York

http://www.nytheatre.com

