
Gdybyśmy działali 
w tej samej branży, 
nie dałoby się 
uniknąć porównań 
i mogłyby być one 
dla mnie bolesne...
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Bartłomiej Misiniec re<

Aperitif

M
iło mi powitać czytelników „Mixera” po świątecznej przerwie. Jak 
zdążyliście zauważyć, szata graficzna naszego pisma uległa zmianie. 
Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Autorem projektu jest 
Mateusz Janusz, student IV roku Politologii KSW, którego jednocześ
nie pragnę powitać w naszym redakcyjnym gronie.

W tym numerze przeczytacie między innymi, w jaki sposób Anglicy poradzi
li sobie z agresywnymi kibicami piłkarskimi, którzy nagminnie zakłócali przebieg 
rozgrywek ligowych, oraz w jaki sposób młodzi, czyli my, mogą się przyczynić do 
zmiany oblicza własnego kraju.

Mam też miłą wiadomość dla studentów rodzimego Wydziału Politologii i Ko
munikacji Społecznej, gdyż u „Frycza” powstało kolejne studenckie medium -  radio 
internetowe SRF. Obok„Mixera”i studia telewizyjnego Studenckie Radio Frycz uła
twi start i pozwoli zdobyć doświadczenie tym z Was, którzy swą przyszłość pragną 
związać z mediami.

Tematem przewodnim kwietniowego „Mixera” jest rozmowa z młodą pisar
ką -  Antoniną Turnau, która opowie Wam o pracy nad swą debiutancką książką 
pt. „Prowincjonalne zagadki kryminalne”.

W dziale KUMulus znajdziecie zaś wspomnienie o „cesarzu polskiego reportażu” 
-  Ryszardzie Kapuścińskim oraz kilka ciekawych recenzji.

W imieniu własnym i całej redakcji pragnę życzyć miłej lektury odświeżonego 
„Mixera”! ■
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Tomasz Szelest
■^T" edynym dokumentem określają- 

I cym ramy bezpieczeństwa podczas 
I meczów piłki nożnej jest Ustawa 

I  o bezpieczeństwie imprez masowych 
S  Jednak ona, jak pokazuje przykład 
angielski, nie jest wystarczającą gwarancją 
ochrony na meczach derbowych, ale także 
koncertachibankietach.Niepodlegadysku- 
sjifakt,żezapewnieniebezpieczeństwapod- 
czastakróżnychwydarzeńniemożezawierać 
się w jednej ustawie. Potrzeba oddzielnego 
aktu, który by podobnie jak w Anglii jedno
znacznie i ściśle regulował zasady karania 
i bezpieczeństwa podczas meczów i od
nosił się tylko i wyłącznie do chuligań
stwa otaczającego piłkę nożną. Żadna 
z innych imprez masowych w Polsce nie 
skupia wokoło tyle agresji i zachowań 
negatywnych, co ta dyscyplina sportu. 
Sądy 24-godzinne zaproponowane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości to krok

w dobrym kierunku. Ale to wciąż za 
mało, by wypędzić plagę agresji choćby 
tylko poza bramy stadionów.

W marcu 2006 r. Ministerstwo 
Sprawiedliwości zapowiadało refor
mę systemu prawnego, mającą na celu 
przeciwstawienie się chuligańskim za
chowaniom i zwiększenie karalności 
wykroczeń i przestępstw dokonywa
nych pod osłoną klubowego szalika. 
Doczekaliśmy się nowej Ustawy o bez
pieczeństwie imprez masowych, po 
wstania sądów 24-godzinnych, jednak 
takie działania trudno nazwać reformą.

Warto przytoczyć charakterystyczne 
decyzje prawodawców angielskich. W od
dzielnej ustawie dotyczącej tylko i wyłącz
nie chuligaństwa piłkarskiego stworzyli 
oni system, który zakończył trwający kil
kanaście lat okres stadionowych awantur, 
ulicznych starć i brutalnych morderstw.

Mowa tutaj o ustawie Football Spec
tators Act z 1989 r. Pozbawiła ona kibiców 
anonimowości tworzącej iluzję bezkar
ności. Tłum już nigdy potem nie był za
słoną dla przestępców, o czym świadczą 
statystyki.Fundamentalnym narzędziem 
ustawy stał się System Rejestracji Kibiców 
Piłkarskich, prowadzony przez specjalny 
urząd powołany przez Football Asso
ciation (Brytyjski Związek Piłki Nożnej) 
i Football League. Od tamtej pory prawo 
wstępu na oficjalny mecz piłkarski, nie
zależnie od klasy rozgrywkowej, mają 
tylko kibice zarejestrowani w Systemie 
i autoryzowani przez System do uczestni
ctwa w konkretnym meczu. Wyposażeni 
są oni karty identyfikacyjne, a wejście na 
stadion osoby nieposiadającej kartybądź 
próba wtargnięcia to poważne przestęp
stwo karane pozbawieniem wolności 
do jednego miesiąca oraz karą grzywny
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w wysokości na polskie warunki 6 tys. zł. 
Podobna kara grozi za posługiwanie się 
kartą identyfikacyjną innej osoby.

Kibic zarejestrowany w systemie ob- 
jętyjest przez prawo stadionowe nie tylko 
podczas meczu, ale i po jego zakończeniu. 
System kar i nakazów zaczyna obowiązy
wać na dwie godziny przed spotkaniem 
niezależnie od tego, czy kibic jest już na 
stadionie, a przestaje dopiero godzinę 
po zakończeniu widowiska. Każdą oso
bę zatrzymaną przez policję lub służby 
ochrony wzywa się na posterunek. Jeżeli 
zignoruje wezwanie, do zarzutów dołą
cza się kolejne oskarżenie, za które grozi 
miesięczne pozbawienie wolności, a poli
cja wydaje nakaz zatrzymania. Surowym 
i konsekwentnym karaniem nawet osób 
niepełnoletnich, nakładanych grzywna
mi tysięcy funtów udało się zmusić kibica 
najpierw do myślenia na temat własnego

zachowania, a później do respektowania 
zasad. Przy pełnym monitoringu, reje
stracji kibiców oraz jasno i przejrzyście 
określonym systemie karnym wykrywal
ność przestępstw stadionowych sięgnęła 
niemal 100 procent.

Po skazaniu przez sąd królewski za 
przestępstwo stadionowe kibic otrzy
muje zakaz wstępu na wszystkie mecze 
oficjalne, jakie odbywają się na terenie 
Wielkiej Brytanii. W zależności od prze
winienia zakaz trwa od dwóch lat (aż do 
dożywocia). Policja jest organem odpo
wiedzialnym za egzekwowanie zakazu. 
Osoba wykluczona z Systemu Rejestra
cji Kibiców przez cały okres zawieszenia 
ma obowiązek w dniu meczu stawienia 
się na komisariacie policji i zobowiąza
na przebywać tam dwie godziny przed 
rozpoczęciem meczu, w jego trakcie 
i godzinę po zakończeniu. Obowiązek 
ten jest bezwzględnie respektowany, 
a kara ponownego miesięcznego pozba
wienia wolności za nieobecność wkomi- 
sariacie działa na wyobraźnię kibica.

Po roku stadionowej banicji może 
nastąpić skrócenie zawieszenia, jednak 
karany musi przedstawić dokument 
zkomisariatu, według którego zawsze sta
wiał się w określonych dniach i nigdy się 
nie spóźniał. Spóźnienie odbiera szansę 
przedterminowego cofnięcia zakazu sta
dionowego. Z uzasadnionych przyczyn, 
jak choroba lub praca, możliwa jest nie
obecność w komisariacie. Kibic musi jed
nak wcześniej udokumentować powód 
nieobecności. W trakcie meczu policja 
ma prawo sprawdzić miejsce pobytu ta
kiej osoby, a koszty kontroli pokrywane 
są przez osobę objętą zakazem. Nieobec
ność w zadeklarowanym miejscu podczas 
kontroli karana staje się zarzutem składa
nia fałszywych zeznań, a do sądu trafia 
kolejny, surowszy akt oskarżenia.

Warto zaznaczyć, że wymienione 
wyżej zasady systemu zostały zaostrzo
ne w 2000 r. Wtedy to wydano Football 
Disorder Act zawierający serię kolejnych 
korzystnych, ale surowych przepisów. 
Akt ten daje możliwość władzom lo
kalnym do zatrzymania paszportu oso
bie skazanej za bandytyzm stadionowy 
w przypadku, gdy „jego zespół” gra poza 
granicami Wielkiej Brytanii. Policji dano 
uprawnieniadozatrzymaniana24godzi- 
ny osoby ukaranej zakazem, jeżeli tylko 
istnieje podejrzenie jej udziału w aktach 
przemocy lub zakłócania porządku. Jed

nocześnie wprowadzonopełnąwymianę 
danych zawartych w Systemie Rejestracji 
KibicówzrejestrernKrajowegoKryminal- 
nego Biura Śledczego (NCIS). Nowy akt 
zdefiniowałrównieżprzestępstwo„prze- 
mocy”, za które można skazać kibica pił
karskiego na karę od 6 do 10 lat zakazu 
stadionowego. Przestępstwem tym jest 
nie tylko czysta odmiana przemocy, ale 
i każdy gest bądź groźba skierowana 
przeciwko mieniu bądź innej osobie, 
a także rasizm. Kara rozpoczyna się już 
w dniu wydania werdyktu przez sąd.

W myśl prawodawstwa brytyjskiego 
„przestępcą stadionowym” określa się 
osobę dopuszczającą się wykroczenia lub 
przestępstwa również poza stadionem 
(np. na drodze na mecz bądź podczas 
świętowania po nim). Tym samym mia
nem nazwano osoby odbywające karę 
zawieszenia a popełniające kolejne prze
stępstwo, nawet jeżeli nie mają one nic 
wspólnego z piłkarskimi rozgrywkami.

Z danych policji brytyjskiej po 
wprowadzeniu obu aktów prawnych 
wynika, że liczba aresztowań podczas 
meczu oraz bezpośrednio przed m e
czem, jak i po nim wynosi 0,01 procent 
w porównaniu z latami poprzedzający
mi wprowadzenie obu aktów prawnych. 
Zakazem stadionowym objętych jest 
ponad 31 tys. osób, a ponad 3 tys. spe
cjalnym nadzorem. Odnotowano przy 
tym najwyższą frekwencję na trybunach 
od 35 lat. Świadczy to o tym, że refor
mą udało się odwrócić niechlubny przez 
lata trend przemocy i agresji. Możliwe to 
było dzięki zastosowaniu trzech zasad: 
restrykcji, przejrzystości i konsekwencji.

Sądy 24-godzinne to początek zmian 
w naszym kraju, które, miejmy nadzieję, 
przyczynią się do osiągnięcia podobnych 
rezultatów, co w Anglii. Nie jest to jedyny 
krok w celu poprawy wizerunku polskiej 
piłki. Krok ten wydaje się na razie dość nie
mrawca do zrobienia jest znacznie więcej. 
Na Wyspach bezpieczeństwo przyciągnę
ło widzów na stadiony, pełne trybuny za
interesowały sponsorów, a ich inwestycje 
wpłynęły na kondycję finansową klubów 
i atrakcyjność rozgrywek. Oczekujmy od 
rządu, że w Polsce nastąpią podobne zmia
ny. Wtedy będziemy mogli nie tylko liczyć 
na organizację mistrzostw Europy, ale 
i też ich się spodziewać. ■

PS
Właśnie się to stało. Jesteśmy wraz 

z Ukrainą gospodarzami EURO 2012 r.
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Kilka uwag po przeczyta
niu broszurki jegoo^o^cia 
Giertycha Macieja zatytu
łowanej „Civilisations / 

at War in Europe"

KATHARSIS.
czyli litość i trwoga

Grzegorz Makuch

N
ieposkromiona chęć po
prawienia sobie humoru 
skłoniła mnie do przeczy
tania broszurki jegomościa 
Giertycha Macieja zatytułowanej Civi

lisations at War in Europe (na stronie 
www.giertych.pl jest polska wersja!). 
I co ciekawego się dowiadujemy z owych 
trzydziestu stronnic?

A mianowicie we wstępie Giertych 
oświadczane powoduje nim potrzeba rozpo
wszechnienia znakomitego dziełka polskie
go filozofa i historyka, Feliksa Konecznego 
-  dlatego podejmuje się on trudu streszcze
nia książki O wielości cywilizacji, jako że nie 
była ona tłumaczona na obce języki.

A i owszem, książka dobra, acz m o
mentami kontrowersyjna -  czytałem 
jakiś czas temu. Niemniej to, co uczy
nił Giertych, jest wykorzystaniem teorii 
Konecznego do partykularnych potrzeb! 
Głosi on także własne poglądy pod na
zwiskiem tegoż uczonego, jak i nadaje 
swej czynności charakter altruistycznej 
potrzeby propagowania jego nazwiska.

A mianowicie Giertych na począt
ku swojego eseju zarysowuje za Konecz- 
nym kryteria klasyfikacyjne cywilizacji 
-  rasa, język, religia, prawo, źródło praw, 
stosunek do etyki i czas. I tak cywiliza
cję definiuje jako „produkt ducha ludz
kiego, który wyznacza normy”. Według 
tych norm społeczeństwo się organizu
je, a kultura jest sposobem adaptowania 
owych norm. Czynniki, które różnicują 
cywilizację, między sobą wzajemnie się 
wykluczają. Integracja, rozwiązania po 
średnie, w rodzaju tygla, nie jest moż
liwa. Cywilizacje będą konkurować ze 
sobą, a w ramach jednej społeczności 
ostatecznie wygrać może tylko jedna.

Giertych wymienia za Konecznym, 
pięć cywilizacji (łacińska, turańska, bi
zantyjska, żydowska i arabska). Każdą 
z nich opisuje ze względu na wcześniej 
wymienionekryteriaklasyfikacyjnecy- 
wilizacji -  rasa, język, religia... I tak dla 
cywilizacji łacińskiej źródłem prawa 
jest etyka, a prawo pisane zawsze trak 
tuje się jako niedoskonałe. Natomiast

w kwestii rozwoju duchowego, m ate
rialnego i intelektualnego cywilizacja 
owa zasadza się na etyce Kościoła ka
tolickiego.

Dekalog obowiązuje zawsze i wszę
dzie, we wszystkich dziedzinach życia 
prywatnego i zbiorowego, również mię
dzynarodowego. A więc nawet polityka 
i wojna nie są wolne od ograniczeń 
etycznych! To nas różni od cywilizacji 
bizantyńskiej, od Niemiec, i od cywiliza
cji turańskiej, od Rosji.

Ale na tym Giertych nie poprze
staje. Ciągnie swe wynurzenia da 
lej: Nasza siła leży w różnorodności, 
w gotowości do krytykowania państwa 
i winniśmy tego bronić przed niemiecki
mi zamiarami regulowania wszystkiego 
odgórnie -  dzisiaj raczej z  Brukseli niż z 
Berlina. Ta nadmierna regulacja wszyst
kiego, dominująca w Unii Europejskiej, 
w sposób oczywisty jest pochodzenia bi
zantyńskiego, a nie łacińskiego.

Zatem z Unią Europejską nam  nie 
po drodze, z powodu różnic „cywiliza
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cyjnych”. Nic nowego. Wszak LPR była 
i jest partią eurosceptyczną. Pytanie 
tylko: co w takim razie Maciej Gier
tych robi w europarlamencie? Chyba 
nie próbuje rozbić Unii od środka, bo 
to się wydaje -  z całym szacunkiem dla 
potencjału Pana Giertycha - mission 
impossible.

Ale idźmy dalej. Cóż ciekawe
go Giertych jeszcze stworzył w owym 
pisemku? A mianowicie dowiadujemy 
się z niego, że wojna cywilizacji toczy 
się w szkołach, poprzez wpajanie w te 
młode, dziewicze umysły bezeceństw. 
A ponadto: Stale słyszymy o potrzebie 
serwowania dzieciom „edukacji seksu
alnej” w szkołach. Dzieci indoktrynuje 
się w temacie antykoncepcji i gimnasty
ki seksualnej. Lepiej nie wnikajmy, co 
europoseł rozumie przez „gimnastykę 
seksualną”. Tak będzie bezpieczniej. Co 
ciekawe, Giertych uważa, że równie zły 
wpływ na młodzież m a... muzyka. Słu
cha się jej przy pomocy walkmanów i tak 
naprawdę nikt nie wie, czego dziecko słu
cha. Współczesna muzyka często zawiera 
treści erotyczne, lub nawet sataniczne.

No dobrze! Ktoś powie, że już dość 
piętrzenia problemów, lepiej niech ktoś 
da remedium. O! I jak znalazł. Maciej 
Giertych pisze: Jest tylko jedno rozwią
zanie. Aby dom był głównym wychowaw
cą, musi w nim być matka. Wiem, że ry
zykuję gniew wielu kobiet, które zechcą 
to przeczytać. [Cóż za dalekowzroczność 
i polityczna poprawność - G. M.] Ale nie 
oszukujmy się. W cywilizacjach, gdzie 
życie rodzinne jest tak zorganizowane, 
że matki są w domu, zasady cywilizacji są w 
sposób ciągły przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Tam gdzie matka jest nieobecna 
przez większość dnia, dzieci są wychowywa
ne w zespole wartości obcych rodzicom. Dom 
bez matki jest domem pustym i dzieci ucie
kają od takiego domu, szukając poradnictwa 
i pomocy gdzie indziej. Jak widać rozwiązanie 
problemu patologii w szkołach jest proste, 
skuteczne, a i owocne dla rodziny. Cieka
we, jakie poglądy w tej sprawie ma syn Ro
man Giertych, notabene minister edukacji 
i sportu.

Senior Giertych poruszając w broszur
ce jeszcze kilka innych kwestii: opisuje cy
wilizację turańską, za przykład podając... 
Rosję. Co ważne, Koneczny egzemplifikacje 
tej cywilizacji widział w Hunach, Turkach, 
Mongołach i Kozakach, a nie w Rosji! Ale 
wracając do nestora rodu, przytacza on

myśl historiozofa, twierdząc, że w kręgu tej 
cywilizacji nie ma prawa publicznego, ist
nieje tylko wola władcy. „To, co podoba się 
władcy, ma moc prawa” -  nie, to nie Gier
tych, lecz Henryk IV. Wyznacznikiem jest 
także maksymalny centralizm władzy, gdyż 
wszystko ma charakter rozkazodawczy, 
a cala siła państwa skierowana jest na po
tęgę militarną, brak zwycięstw' bowiem 
staje się asumptem do rozpadu państwa. 
Spowodowane jest to brakiem akcep
tacji turańczyków dla przegranych, jak 
i dla braku silnej, niepodzielnej władzy. 
Autor konkluduje, że car na tron rosyj
ski powrócił, wywłaszczył oligarchów 
i wschodni sąsiad wrócił do normalności 
-  turańskiej normalności. Tym carem jest 
Putin.

Najbardziej znacząca w elaboracie 
Wojna cywilizacji w Europie jest wątek, 
za który Giertych został ukarany przez 
Parlament Europejski -  cywilizacja 
żydowska. Europoseł twierdzi, za Ko- 
necznym, że jest ona zgoła inna od 
cywilizacji łacińskiej, dla której spoiwem 
jest państwo i wspólna historia. Nato
miast dla cywilizacji żydowskiej spoi
wem jest świadomość misji powierzo
nej od Boga, misji narodu wybranego. 
Dlatego tego drugiego nie można nazy
wać mianem „narodu”, lecz raczej ludem. 
A co za tym idzie -  w mniemaniu Gier
tycha -  Żydzi nie stanowią odrębnej rasy 
i dlatego traktowanie antysemityzmu jako 
rasizmu jest wielkim nieporozumieniem. 
Te dwie cywilizacje różnicuje także sto
sunek do prawa. Cywilizacja łacińska 
wywodzi prawo z etyki katolickiej, na
tomiast żydowska z Tory. I tak w przy
padku pierwszej prawo ewoluuje wraz ze . 
zmianą świata i potrzeb, a w przypadku 
drugiej ewoluuje interpretacja prawa.

My się nieraz śmiejemy z żydowskich 
obyczajów, gardzimy nimi. Tymczasem, 
gdy w pociągu Żyd w sobotę siedzi na bu
telce gumowej z  wodą, czyni to z wierno
ści swojej religii, bo w szabat podróżować 
nie wolno, chyba że na wodzie. Dla niego 
jest to przestrzeganie litery prawa, obo
wiązek moralny. Dla nas to zakłamanie, 
to złamanie intencji prawodawcy.

Dalej pisze: Czy np. odróżniamy kra
dzież przedmiotu prywatnego od kradzie
ży przedmiotu należącego do państwa 
albo kłamstwa wobec bliskich i wobec 
przeciwników? Ta sytuacyjność etyki po
chodzi z  cywilizacji żydowskiej i winni
śmy się jej wystrzegać.

W podrozdziale o cywilizacji ży
dowskiej mamy także takie perełki jak 
teza, że Roman Dmowski nie tylko nie 
był antysemitą, ale był wręcz pierwszym 
obrońcą Żydów, tylko że oni wtedy byli 
jeszcze tego nieświadomi. Nie będę się 
rozwodził też nad najczęściej cytowa
nym zdaniem z tej broszurki -  Żydzi sami 
tworzą getta, jako dystrykty, w których 
razem mieszkają, porównywalne do chiń
skich dzielnic w USA. Dopiero hitlerowskie 
Niemcy stworzyły pojęcie izolacji przy
musowej, getta zamkniętego, którego nie 
wolno było Żydom opuszczać. Jedyne co, 
w tym miejscu napisze, to to, że pierw
sze getto w tym znaczeniu stworzyli 
w XVI wieku Wenecjanie, rozkazując Ży
dom osiedlić się na jednej wyspie i zaka
zując opuszczania jej. Bowiem to jeszcze 
nie jest najgorsze, co można wyczytać na 
tych stronnicach. Gdyż albo umysł mnie 
zawodzi i źle zrozumiałem przesłanie owej 
lektury, albo wojna, która się toczy [sic!] 
w Europie, jest wojną cywilizacji, jest 
wojną cywilizacji, do której należy pol
ska, z cywilizacją żydowską, bizantyjską 
(niemiecką) i turańską (rosyjską).

Teza ta -  przyznaję -  jest zatrważa
jąca! Uważam, iż zatrważający jest także 
fakt, iż polityk reprezentujący Polskę w 
Unii Europejskiej postrzega świat w tych 
kategoriach. Nie wiem też, czy powinno 
mnie śmieszyć, czy martwić, że ojciec 
ministra edukacji chlubi się także, iż jego 
matka, a babka ministra, nie przeczytała 
Chłopów Reymonta, gdyż mąż zabronił, 
bo kierował się troską o moralność mał
żonki, uznając, że lektura zawiera sceny 
nieprzystojne. Ale wiem jedno: oburzają
ce jest ze wszech miar wykorzystywanie 
dorobku intelektualnego Feliksa Ko- 
necznego dla głoszenia tez, pod którymi 
on by się nie podpisał. Prawdą bowiem 
jest to, że Koneczny widział więcej wad 
niż zalet u Żydów. Prawdą jest też, że do
konał takiego, a nie innego podziału cy
wilizacji, wedle takich, a nie innych kry
teriów, i głosił tezę, że nijak nie można 
stworzyć jednej, globalnej cywilizacji.

Nie zmienia to jednak faktu, iż 
broszurka, z którą mamy do czynienia, 
jest mieszaniną poglądów Konecznego 
z myślą narodową, zaprawioną ludo
wymi zabobonami i odrobiną pseudo- 
intelektualnego bełkotu.

Zatem o ile broszurki Giertycha nie 
polecam, o tyle książkę O wielości cywili
zacji Konecznego -  jak najbardziej tak. ■
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P rekursor^
modernizmu
skandynawskiego
Jesteśmy po to, aby humanizować mechaniczną 

formę materiału  -  m ów ił Alvar Aalto

Był jednym z ojców architek
tury modernistycznej, a tak
że wzornictwa przemysłowego. 
O ile architektura może być Wam 
nieznana, o tyle jest bardzo możli
we, że przedmiotów jego projektu 
używacie na co dzień

Bartosz Sałaciński
'Y "  wstępie muszę Was

I przeprosić za to,
j ^ ^ 1  że nie opowiem

^  ^ » < ^ '0  pasjonującym ży
ciu, karierze, osiągnięciach i wkładzie 
w architekturę oraz wzornictwo prze
mysłowe Alvara Aalto w takim stop
niu, w jakim chciałbym i jak należałoby 
to zrobić. Powodem tego jest objętość 
artykułu. Postanowiłem umieścić więk
szą liczbę ilustracji na rzecz tekstu, po 
nieważ nie da się mówić o architekturze 
czy sztuce, nie patrząc na nią.

Hugo Alvar Henrik Aalto, urodzo
ny pod koniec XIX wieku w Kuortane 
w Finlandii., wykształcony na politech
nice w Helsinkach, pierwsze biuro archi
tektoniczne założył zaledwie po dwóch 
latach od ukończenia studiów. Rok póź
niej ożenił się z Aino Marsio, także ar
chitektem, z którą później założył firmę 
„Artek”produkującąwyposażeniewnętrz 
(przede wszystkim meble i lampy).

Członek Congres International 
d’Architecture Moderne oraz laureat 
najważniejszej międzynarodowej nagro
dy architektonicznej, Nagrody Pritzkera, 
projektował głównie w krajach skandy
nawskich, ale także w Dani, Niemczech 
i USA. Za oceanem znalazł się w 1940 r. 
i związał się z uczelnią Cambridge. Na 
uwagę zasługuję fakt, że jako jedyny ze 
znanych architektów XX wieku był per
soną bardzo znaną w ojczystym kraju, 
poważaną i szanowaną, traktowaną nie
mal jak gwiazda muzyki czy filmu. Tuż 
po śmierci Alvara Aalto w 1976 r. Fin
landia wyemitowała banknot pięćdzie- 
sięciomarkowy z portretem architekta 
i wizerunkiem jego najważniejszego 
dzieła, Finlandia Talo (Dom Finlandia) 
w Helsinkach. ►
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Wybrane obiekty 
architektoniczne Alvara Aalto:

-  Willa Mairea, Noormarkku, 
Finlandia (1937-1939) -  p o 
łączenie charakterystycznych 
elementówmiędzynarodowe- 
go m odernizm u z elementami 
fińskiej tradycji budowlanej. 
Inwestorem willi był prezes 
fińskiego koncernu drzewne
go (dom wzniesiony w oto 
czeniu lasów);

Dom własny w Riihitie, (1935- 
-1936 r.), zapr oj ekto wany p r zez 
Alvara, i jego pierwsza żona 
Aino. Dom czysto moderni
styczny, biała elewacja, hory
zontalne bryła;

Sanatorium dla gruźlików 
w Paimo (1928 r.), werty
kalna bryła, biała elewacja, 
charakterystyczne podłużne 
okna i uporządkowany rytm. 

Wszystkie pokoje pacjentów 
skierowane na południe;

Budynek politechniki w Hel
sinkach w Espoo (1949-1966);

Hala koncertowa w Helsin
kach (Finlandia Talo) (1962- 

-1971);

Teatr-operawEssen (Niemcy) 

(1955-1988);

Muzeum Alvara Aalto (1973) 
zaprojektowane przez same
go Alvara; oferuje ekspozycje 
jego prac malarskich, makiet 
i projektów architektonicz
nych oraz obiekty w zorni
ctwa przemysłowego;

-  Kościół Trzech Krzyży w Yo- 
uoksenniska pod Imatra, Fin
landia (1956-58);
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►  Wzornictwoprzemysłowestanowiło 

dla Alvara Aalto ważną dziedzinę twór
czości, o czym świadczy mnogość jego 
projektów i realizacji. Do najbardziej 
znanych należy fotel oparty na ramie 
ze sklejki giętej czy wazony wszelakiej 
maści (od szklanych po porcelanowe czy 
fajansowe o wybujałych, pofalowanych 
w płaszczyźnie poziomej kształtach). Fa
lista linia jest również zauważalna wparu 
realizacjach architektonicznych (np. bu
dynek domu studenckiego w Cambridge 
Massachusetts (USA z 1947 r.).

W spom niany fotel to przykład 
przedmiotu, który do dziś nic nie stra 
cił na popularności i gości w wielu 
domach nie tylko skandynawskich. 
Zyskał sobie uznanie prostotą wyko
nania, wygodą, ale przede wszystkim 
estetyką. Aalto był znany z tego, że lu 
bił projektować wyposażenie wnętrz 
dla obiektów przez siebie projektowa-

nych. Jego dzieła, zarówno te architek
toniczne, jak i z dziedziny wzornictwa, 
zawsze uważano za protest przeciwko 
powierzchownej nowoczesności, nie- 
naturalności, technicyzmowi.

Harmonijny rozwój wszystkich 
dziedzin twórczości towarzyszących ar
chitekturze, takich jak rzemiosło arty
styczne, wzornictwo przemysłowe, meb
larstwo, stworzyły w Finlandii doskonałą 
jedność stylu przy niezwykle wysokiej 
jakości wyrobów.

Mówiąc o architekcie m odern i
stycznym Alvarze Alto, nie sposób nie 
dotknąć samej istoty modernizm u. Ar- 
chitekturamodernistycznaówczesnych 
lat (lat 20. i 30.) różniła się od stylów 
epok wcześniejszych przede wszyst
kich tym, że nie stosowano już nigdy 
więcej ornam entyki na elewacjach i 
we wnętrzach. Duże znaczenie m ia
ły także nawołujące do minimalizmu 
sentencje Mięsa van der Rohe „Less is 
more” (tłumaczone jako „Mniej znaczy 
więcej”) oraz Adolfa Loosa „Ornament 
to zbrodnia”.

Charakterystyczne dla moder
nizmu stało się zastosowanie żelbetu 
-  materiału stosunkowo nowego, który 
zyskał popularność pod koniec XIX w. 
(wykorzystywali go inni architekci, np. 
Le Corbusier, Mies Van der Rohe czy 
Walter Gropius). Modernizm hołdował 
prostocie i funkcjonalności formy. Do
minowały podłużne okna dające mak
symalną dawkę światła, białe elewacje, 
czyste, ortogonalne podziały w bryle,

eksperymenty z połączeniem zewnętrza 
z wnętrzem poprzez duże przeszklenia, 
atria czy tarasy. Aalto jednakże nie po 
szedł w kierunku żelbetonizmu. Wolał 
stosować materiały bardziej przyjazne 
człowiekowi, takie jak cegła czy drewno, 
którego nie mogło zabraknąć w Finlan
dii. Z drewnem „zaprzyjaźnił” się także 
podczas tworzenia swoich mebli. Nie 
oznacza to jednak, że Alvar Alto nie sto
sował takiej zdobyczy budownictwa jak 
żelbet. Żelbet dawał zbyt duże możliwo
ści kształtowania bryły, aby można go 
było bezkarnie pominąć.

Fińskiego twórcę trzeba więc na
zwać przedstawicielem „innego moder
nizmu”, który nie ograniczał się tylko do 
białych brył, pozbawionych „ozdóbek”. 
Wielka wrażliwość i poczucie jedności 
z naturą nakazywały artyście dystanso
wać się od przedstawicieli radykalnego 
modernizmu, bez konieczności po 
sługiwania się formami historyzujący
mi. Próbował swą architekturę wtopić 
w krajobraz, stosując materiały dostępne 
w regionie, jak również działając bryłą 
i szukając relacji pomiędzy budynkiem 
a ukształtowaniem terenu.

Projekty architektoniczne Alvara 
Aalto już od dawna stanowiły ekspor
towe dobro fińskiej kultury. Był a r 
chitektem, który chętniej projektował 
i budował, a mniej dyskutował na te 
mat architektury. „Każdym nowym  
projektem architektonicznym piszę 
dziesięć ksiąg filozoficznych” -  mawiał 
Alvar Aalto. ■

W
 Teatrze KTO w Krakowie 
będziecie mogli obejrzeć 
spektakl wg Ivana Bu- 
kovćana -  Stryczek dla 
dwóch, czyli rzeź domowa. Tragikomedia 

została oparta na prawdziwej historii męż
czyzny,który przez dwadzieścia lat ukrywał 
się na strychu swojego domu, słuchając Ra
dia Wolna Europa i czekając na przybycie 
wojsk amerykańskich.

Sztuka była wystawiona po raz pierwszy 
w szczecińskim Teatrze Polskim (1972 r.) pt. 
„Pętla dla dwóch albo szubienica domowa”.

Inscenizacja Teatru KTO korzysta z no
wego przekładu Bogusława Kundy,przywra
cając oryginalny nieocenzurowany tytuł. Jest 
to przedstawienie o tchórzostwie, biologicz- 
nymzegarze.pasożytnictwie, emocjonalnym 
szantażu i niespełnionych marzeniach.

Widziałem, jak spólkujecie, wy, bracia pa
jąki, i mogę wam powiedzieć, żejest to śmieszne 
i... nie jest to to ! Co najgorsze, wasze samiczki 
są mocniejsze i zeżrą swojego kochanka, jesz
cze zmęczonego miłością. Wasze noce poślubne 
kończą się pogrzebami, a wasze panny młode 
w tej samej chwili stają się wdowami!

Mam sumienie. I charakter, proszę 
pana! Gdyby pan miał trzy żony, to prze
spałbym się z nimi -  gdyby mnie poprosiły 
-  i nie mrugałbym nawet okiem! Ale znam 
granicę. Nie jestem chamem!

Nie lubię, kiedy mężowie wieszają mi 
się nad głową. Przecież mąż to też człowiek!

Takie są czasy. Wszyscy kłamiemy. 
I wszyscy jesteśmy okłamywani.

Nie zna pan kobiet? Zrobią panu piekło 
albo raj na ziemi. Kochają albo nienawidzą. 
To, co pomiędzy, nie interesuje ich. ■

„Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa”

W Teatrze

KTO
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StuDnla
Ukradłem 60 tys. zł bez skrupułów. 
Przywłaszczając sobie cudzą własność,
me czuję mc..

Jedna nielegalna kopia 
nikomu nie zaszkodzi

J
estem studentem, mam 22 lata. 
Od ponad dziewięciu lat regularnie 
kradnę. Nie jestem kleptomanem. 
Robię to świadomie, tak samo jak 
moi znajomi. Kradniemy wszyscy. 

Podliczając wszystko, co do tej pory so
bie przywłaszczyłem, otrzymałem wy
nik: ok. 60 tys. zł.

Korzystam z oprogramowania, któ
re ukradłem. Niestety, jest to Microsoft 
Windows XP, a nie najnowsza Vista, 
ale mam nadzieję, że niedługo zmie
nię system na nowszy. Do tego pakiet 
Microsoft Office 2003, zainstalowany, 
co prawda, nie kompletnie, tylko częścio
wo (potrzebne składniki), ale w każdym 
momencie mogę doinstalować. Prawdą 
jest,że posiadam darmową wersję Linuk- 
sa Mandreli, ale wygodniej jest posługi
wać się oprogramowaniem Billa Gatesa.

Zprogramówużywamjeszcze: Flash, 
Adobe Photoshop, oczywiście Nero, 
i wielu innych. Wszystkie nielegalne.

Gram w trzy gry. Nie kupiłem żadnej. 
Za darmo mam zajęcie na kilka miesięcy

i mnóstwo dobrej zabawy, która jak wia
domo jest bezcenna. Uwielbiam kino. Ty
godniowo pobieram z sieci średnio cztery 
filmy. Niektóre nie miały jeszcze premie
ry. Do tego dochodzi pokaźnych roz
miarów kolekcja muzyki. Katalogowana 
w pedantyczny sposób. Najpierw szeroko 
pojęte gatunki, później w podfolderach 
podgatunki. Następnie artyści i każda 
płyta z tytułem albumu i datą wydania.

Mam świadomość tego, że kradnę, 
wiem dobrze, że łamię prawo. Przywłasz
czając cudzą własność, nie czuję nic. 
W żaden sposób nie krępuje mnie to, że 
tysiące ludzi włożyło swoją pracę w każ
dy z programów, w każdą grę czy płytę. 
Okradając, niszczę ludzi. Skazuję na pra
cę w „Tesco” utalentowanych artystów.

Czasem pomyślę nad tym, co robię. 
Usprawiedliwiam się wtedy na tysiące 
różnych sposobów. A to, że jedna nie
legalna kopia nikomu nie zaszkodzi, że 
olbrzymie koncerny takie jak Microsoft 
zarabiają miliardy na swoich progra
mach. Mówię, że to wszystko przez to,

iż taka drożyzna. Gdyby płyty były tań
sze, kupowałbym je. Nie musiałbym 
kraść. Zdarza mi się też powiedzieć, 
że to wina polskości. Tego, że jestem Po
lakiem, że tutaj wszyscy kradną. Wszy
scy ściągają, wysyłają, nagrywają na 
płyty, drukują okładki i sprzedają. A ja 
przecież tylko dla siebie, na swój użytek. 
Nie czerpię korzyści materialnych z pro
gramów, których używam.

Następnie przychodzi moment, 
w którym czuję, że zagłuszyłem sumie
nie. Wmówiłem sobie, że ten biedny 
niszowy artysta, który wydał pierwszą 
płytę, sprzedał ją, zarobił na niej i ma za 
co nagrać kolejną. W tym czasie, gdy on 
będzie siedział spocony w studiu, nad
werężał struny głosowe, pisał kolejne 
dobre teksty, ja będę spokojnie czekał. 
Później kliknę, najpierw lewym przyci
skiem myszy, później prawym. Najadę, 
na download i za trzydzieści cztery mi
nuty będę się raczył świeżo skradzionym 
produktem... ■

d e E r
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To nieprawda, że„Polak nie zna języków  

lub że ,jes t zawsze pijany"

Liczne kampanie re
klamowe, które mają na 
celu zmianę negatywne
go wizerunku Polski na 
świecie, oraz zachęcenie 
obywateli innych krajów 
do odwiedzenia nas by
łyby skuteczne, gdyby in- 
stytucje je tworzące sko
ordynowały działania.

Joanna Mysińska

D
obrze przeprowadzona ak
cja wizerunkowa, taka choć
by jak w niedawnym czasie 
uskuteczniona w Hiszpanii, 
to nie tylko napływ turystów, ale też in

westorów. A przecież w Polsce mamy do 
tego doskonałe warunki i wykwalifiko
wanych pracowników. Zalety Krakowa 
już dawno zostały zauważone zarówno 
przez zagraniczne firmy, jak i wczasowi
czów masowo przyjeżdżających do nas 
w miesiącach wiosennych.

Dobrym źródłem informacji, jak 
przeprowadzić pomyślną kampanię 
reklamową kraju, jest badanie opinii 
publicznej w państwach, w których owa 
akcja wizerunkowa ma być zrealizo
wana. Wynik bywa często zaskakujący, 
szczególnie, gdy mieszkańcy danego 
kraju postrzegają samych siebie zupełnie 
odwrotnie niż obywatele innych państw.

W momencie gdy sami o sobie my
ślimy jako o osobach uczciwych, religij
nych, wykształconych, patriotycznych, 
zaradnych, kulturalnych i życzliwych, 
inni uznają Polaków za odważnych, zdy
scyplinowanych, a Polskę za tradycyjną i 
z pięknymi miejscami. Jednak dużo sko
jarzeń jest negatywnych. „Polska to kraj 
leżący na peryferiach”, „Jest tam zimno”, 
„Pijany jak Polak” -  to niektóre z nich. 
Według Francuzów w Polsce proble
mem jest biurokracja i korupcja. Jednak 
na szczęście myślenie obywateli innych 
państw na nasz temat stale zmienia się 
w kierunku pozytywnym i to dzięki wej - 
ściu Polski do Unii Europejskiej.

Paradoksem w tej sytuacji jest fakt, 
że mim o tak dużej liczy osób, k tó 
re zdecydowały się wyjechać do 
pracy na Zachód i deklarują, że

już nie zamierzają wrócić, oraz 
mimo obecnej sytuacji na arenie 
politycznej, gdzie różnego rodzaju afe
ry, wykrywane każdego dnia, psują wi
zerunek naszego kraju i powodują jego 
ośmieszenie, to jednak wzrasta liczba 
młodych obywateli, którzy cieszą się, 
że są Polakami, i nie planują się tego 
wstydzić.

Ten jakże pozytywny i budują
cy trend pragnę poprzeć przykładem 
z autopsji. Niedawno wróciłam ze sty
pendium w Austrii, gdzie studiowałam 
z przedstawicielami różnych państw, 
takich jak: Czechy, Hiszpania, Meksyk, 
Niemcy i Węgry. Wiele rozmawialiśmy 
o naszych krajach i nigdy nie słysza
łam od nich ani jednego negatywnego 
komentarza na temat Polski i Polaków. 
Nikt nie opowiadał żartów, które koń
czyły się stwierdzeniem, że Polak nie 
zna języków lub że jest zawsze pijany, jak 
swego czasu na kanale jednej z zagra
nicznych stacji telewizyjnych.

Pamiętajmy jednak, że wiele zale
ży od nas samych. No bo skąd może się 
brać obecnie wizerunek Polaków? Prze
cież teraz tylu obywateli Polski jest roz
sianych po całym świecie... ■
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Kraków od spodu

Radio in te rn e to w e  w  KSW!

Witajcie: 
tu eS-e/?-eF

Radio ma spełniać głównie rolę in
formacyjną, stanowić forum wymiany 
poglądów, być miejscem prowadzenia 
dyskusji na ważne kwestie dotyczące 
spraw studenckich. Sukcesywnie poja
wiać się będą audycje poświęcone te
matyce kulturalnej (filmowej, teatralnej, 
nowościom wydawniczym itp.). Myśli 
się o zapraszaniu od czasu do czasu do 
studia znanych i łubianych gości (zna
nych z pierwszych stron gazet).

Jeśli chodzi o muzykę, to z założenia 
w Studenckim Radiu Frycz prezentowa
na jest głównie muzyka alternatywna 
(reggae, rock, trip-hop, drum and bass, 
muzyka klubowa itd.). Miłośnicy popu 
będą więc zawiedzeni...

Szczegółowe informacje na temat 
radia SRF można znaleźć na stronie 
www.radio.frycz.com. Wszyscy zainte
resowani tworzeniem programu mogą 
zgłaszać pomysły i propozycje pod adre
sem redakcja@radio.frycz.com. Drzwi 
studia otwarte są dla każdego. ■

deEr

tudenci Krakowskiej 
Szkoły Wyższej mają od 
niedawna własne radio 
internetowe pod nazwą 

SRF [wym. eS-eR-eF]. Można 
go słuchać przez całą dobę w In
ternecie, ale także w budynkach 
kampusu przy ul. Herlinga- Gru
dzińskiego oraz w pomieszcze
niach dydaktycznych przy ul. 
Lipowej, czyli tam, gdzie odby
wają się zajęcia.
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Temat z okładki

-  Gdybyśmy działali 
w tej samej branży, 
nie dałoby się 
uniknąć porównań 
i mogłyby być one 
dla mnie bolesne...
-  mówi Antonina TURNAU

astanawiałem się, kogo przed
stawić w tym numerze „Mi- 

. Jak zwykle chciałem, 
żeby była to osoba ciekawa. 

Pewnego razu wpadła mi w ręce książka 
„Prowincjonalne zagadki kryminalne”. 
Jednym z jej autorów (wcześniej opo
wiadania z książki były słuchowiskiem 
w Radiu „Kraków”) jest Michał Rusi
nek (sekretarz Wiesławy Szymborskiej), 
a drugą współautorką -  osoba bez buj
nego życiorysu, studentka I roku poloni
styki UJ.

Postanowiłem porozmawiać z nią, 
bo jest w pewnym sensie kimś wyjątko
wym, o kim może być kiedyś głośno. Kto 
to taki? Jeżeli powiem Turnau, to wszy
scy skojarzą: Grzegorz Turnau.

Przedstawiam Wam córkę Pana 
Grzegorza, Antoninę Turnau, która 
„Prowincjonalnymi zagadkami krymi
nalnymi” zaczyna tworzyć własną histo
rię... Posłuchajcie, co mówi w wywiadzie 
dla „Mixera”:

Szymon „SZYMOn:)” Wróbel
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Temat z okładki
Szymon Wróbel: -  Tosiu pozwo

lisz, że zacznę od miejsca, w którym 
się znajdujemy, a w którym bohatero
wie twojej książki rozwiązują zagad
ki. Michał Rusinek powiedział: „W tej 
kawiarni [„Prowincja” na ul. Brackiej 
-  red.] czas jakoś zwalnia”. Też podzie
lasz jego zdanie?

Antonina Turnau: -  Myślę, że tutaj 
nie marnuje się czasu, a w każdym razie 
marnuje się go produktywniej.

Sz. W.: -  A ty dużo czasu marnu
jesz?

A. T.: -  Niestety. Ale staram się to 
robić pożytecznie.

Sz. W.: -  Dlaczego na miejsce two
rzenia tej książki wybraliście akurat to 
miejsce?

A. T.: -  Dlatego, że jest to moje śro
dowisko naturalne. Spędzam tu dużo 
czasu ze znajomymi i bez znajomych. 
Poza tym wydaje mi się, że takie kawiar
nie jak ta są bardzo krakowskie. A ta 
książka miała być krakowska. W końcu 
słuchowisko najpierwpowstało nazlece- 
nie Radia „Kraków”.

Sz. W.: -  Ile kaw wypiliście, zanim 
powstały opowiadania?

A. T .: -  Nie prowadzę takich staty
styk. Choć kiedyś słyszałam o człowie
ku, który obliczył na potrzeby nie wiem 
czego, że w życiu wypił cysternę wódki. 
Ja nie wiem, ile wypiłam kawy, pisząc 
opowiadanka, ale chyba sporo.

Sz. W: -  .. .tylko że zadając to pyta
nie, chciałem się dowiedzieć, jak dłu
go zajęło wam napisanie tej książki.

A. T.: -  Mało, ale też mało było 
czasu -  30 dni na napisanie 40 opo 
wiadań...

Sz. W.: -  Kiedy w radiu leciało 
słuchowisko, mieliście jakiś odzew ze 
strony słuchaczy -  pozytywny lub ne
gatywny?

A. T.: -  W pewnym sensie. Nasze 
opowiadanka stanowiły formę wakacyj - 
nego konkursu dla słuchaczy, w trakcie 
porannych audycji emitowano je po ka
wałku, a w przerwach należało zadzwo
nić i podać rozwiązanie zagadki. Jeśli 
okazywało się prawidłowe -  na zwycięz
cę czekała nagroda. Na początku po 
prawnych odpowiedzi było parę, dwie- 
trzy, ale pod koniec już ponad sto, więc 
chyba można to uznać za stosunkowo 
pozytywny odzew ze strony słuchaczy.

Sz. W.: -  W książce wykorzystałaś 
wizerunek kilku prawdziwych postaci

z Krakowa i Warszawy. Możesz zdra
dzić, o kogo chodzi?

A. T.: -  Postaci autentycznych 
jest mało. Jedna z nich to pewien  
wspaniały artysta grafik, przyja
ciel m oich rodziców, i to właśnie 
z nim i jeszcze jednym  naszym zna
jom ym  m ieliśmy zabawną przy
godę. Po opublikowaniu książki 
i po tym, jak odnaleźli siebie w  któ
rymś z opowiadań, zadzwonili do 
nas z pytaniem: „Skąd wiedzieli
ście!?”. Okazało się,że zupełnie przy
padkiem opisaliśmy sytuację bardzo 
podobną do tej, która m nie się k ie
dyś przytrafiła.

Sz. W.: -  Co dla ciebie, osoby 
pierwszy raz pracującej przy książce, 
było najtrudniejsze?

A. T.: -  Ortografia. Przy pracy nad 
książką mniej ja cierpiałam z tego powo
du, bardziej natomiast mój współautor, 
który długo musiał siedzieć nad moimi 
opowiadaniami i poprawiać u na ó itd..

Sz. W.: -  Dyslektyk na polonistyce?
A. T: -  To jest teraz modne, że jak 

ktoś robi błędy, to od razu musi być dys
lektykiem. Ja jestem raczej dyslektykiem 
w cudzysłowie. Trawestując stary dow
cip, mogę powiedzieć: „Zasady ortogra
fii? Osobiście nie znam, ale wiele do
brego słyszałam”. I chyba stąd się bierze 
moja niekonwencjonalna pisownia.

Sz. W.: -  Z tyłu książki, w opisie, 
możemy przeczytać twoje dość prowo
kujące słowa. „Nie mam już co pisać(?), 
muszę sobie coś napisać”...

A. T.: -  To nie moje powiedzenie. 
Przytoczyłam obcą myśl. W retoryce na
zywa się to sermocinatio. Poszło w obieg, 
że to moje słowa, i tak już zostało...

Sz. W.: -  Teraz wszystkich pewnie 
to zainteresuje, a potem rozczaruje. 
Miałaś przygodę z „Playboyem”. Mar
cin Meller, redaktor naczelny, zapro
ponował wam współpracę po przeczy
taniu książki...

A. T.: -  Tak. Mój współautor wy
myślił mi taką frazę: „Zawsze chciałam 
być w «Playboyu», na razie udało mi się 
trafić tylko do działu «Proza»...”. A tak 
poważnie, to, owszem, Marcin Meller 
zaproponował nam napisanie krótkich 
opowiadań, które by były „ilustracją” do 
zdjęć krakowskiego fotografika Łukasza 
Sakiewicza. I tak też się stało.

Sz. W.: -  Tosia, pomówmy chwilę 
o tobie...
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Temat z okładki

A. T.: -  Nareszcie...
Sz. W.: -  Zwykle kiedy z kimś roz

mawiam, to jest to osoba, która więk
szą część biografii ma już spisaną. 
Ty jesteś na razie przy... pierwszym 
akapicie. W jaki sposób chciałabyś za
pisać swoją biografię?

A. T.: -  Na razie mam plany krótko
wzroczne. Zamierzam dokończyć moją 
pracę roczną na uczelni, zacząć kolejną 
i zaliczyć ten rok akademicki...

Sz. W.: -  N ie  przym ierzasz się 
do napisania  następnej książki? 
A m o że  m yślisz  o jakim ś innym  
zajęciu?

A. T: -  Jestem ostrożna  w  zbyt 
sk ru p u la tn y m  planow aniu . D użo 
w ażnych rzeczy przytrafiło  m i się 
w życiu przez p rzypadek . Poza tym  
m am  chyba sy n d ro m  „robien ia  cze
goś przy okazji”. Pisanie jest w łaśnie 
„czymś tak im  przy  okazji”, skupiam  
się na  stud iow aniu . Ale to  też nie jest 
jedyna  treść m ojego życia...

Sz. W: -  Czy w rozmowach i wy
wiadach dziennikarze często nawiązu
ją do twojego taty?

A. T: -  Nie. W  sumie stanowiło 
to dla m nie zaskoczenie, bo może nie 
obawiałam się tego, ale byłam  przygo
towana, że padną pytania w rodzaju 
„Jak to jest być córką...”. Tuż po wy
daniu  książki mieliśmy mały m araton 
medialny, kilkanaście wywiadów i 
okazało się, że w żadnym  nikt nie spy
tał: „Co na to tata?”.

Sz. W.: -  Spytałem o to, bo zwykle 
bywa tak, że dzieci znanych rodziców 
odcinają się od nich. Ale widzę, że 
u ciebie tak nie jest...

A. T: -  Nie, absolutnie. Jestem bar
dzo dumna z mojego taty, podziwiam go 
i szanuję to, co robi. Pewnie gdybyśmy 
działali w tej samej branży, nie dałoby się 
uniknąć porównań i mogłyby być one 
dla mnie bolesne...

Sz. W.: -  Młodym ludziom jest dziś 
ciężko cokolwiek wydać. A ty nie od

nosisz wrażenia, że pomogło ci jednak 
znane nazwisko?

A. T.: -  Na pew no m iałam  łatwiej, 
bo nie pisałam tej książki sama, tyl
ko trafiłam na Michała, który m a już 
duże doświadczenie w tej dziedzinie 
i w yrobioną markę. Poza tym  mieli
śmy szczęście. Dzięki przychylności 
wydawnictwa „Prószyński i spółka” 
książka ukazała się błyskawicznie. 
W iem, że są konkursy dla m łodych ta 
lentów i na pew no jak ktoś jest dobry, 
to się wybije. Ja weszłam do tego świa
ta trochę inną furtą.

Sz. W.: -  Czyli przyznasz, że było ci 
jednak łatwiej...

A. T.: -  Nie wiem, bo nigdy nie pró
bowałam niczego wydawać pod innym 
nazwiskiem czy inną drogą...

Sz. W.: -  Jak to napisał pewien  
dziennikarz w „Głosie Pomorza” na 
temat waszej książki, „Tak czy siak 
zabawa jest przednia”. I ja to p o 
twierdzam. ■
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KUMulus

Odszedł, ale w pamięci Polaków pozostanie na zawsze

To zawód wyniszczający
-  mówił Ryszard Kapuściński

Karolina Świerad

Cesarz polskiego reportażu. Świadek rewolucji i wojen. Dziennikarz, poeta, publi 
cysta i fotografik. Autor znanych na całym świecie „Cesarza", „Hebanu", „Impe 

rium",„Podróży z Herodotem" Jego nazwisko pojawiało się co roku wśród kandyda 
tów nominowanych do Nagrody Nobla.

Oto wspomnienie o RYSZARDZIE KAPUŚCIŃSKIM. »
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KUMulus
„Kiedy czasem pytają mnie studenci, 

co trzeba zrobić, żeby zostać koresponden
tem zagranicznym, to mówię, że trzeba 
spełniać osiem warunków jednocześnie: 
zdrowie fizyczne, odporność psychiczna, 
ciekawość świata, znajomość języków, 
umiejętność podróżowania, bo to jest 
przecież sztuka, otwartość wobec innych 
ludzi, kultur, i trzeba mieć pasję, a przede 
wszystkim starać się myśleć” -  tak pod
czas wywiadu w serwisie „Reporterzy, 
info” zdefiniował swój zawód Ryszard 
Kapuściński. „Jest to zawód wyniszcza
jący. Wielu ludzi uprawia go tylko przez 
pewien okres życia, bo nie wytrzymują.”.

On jednak wytrzymał. Poza ogrom- 
nądociekliwościąorazzażyłościąidzien- 
nikarskim uporem w dążeniu do celu 
fascynowały go zawsze nie tylko obce 
światy i ludzie, ale też książki i podróże 
w dalekie kraje. W tę tematykę wchodził 
najpierw przez bramy literatury. Każda 
jego podróż opatrzona była dokładnym 
podręcznikowym przygotowaniem oraz 
rozmowami z ludźmi. Sprawdził się 
i pozostawił nam po sobie wzór drogi do 
spełnienia i sukcesu.

Dzieciństwo

Urodził się 4 marca 1932 r. w Piń
sku na Polesiu (dzisiejsza Białoruś). Wy
chowany był w rodzinie nauczycielskiej 
u boku rodziców, którzy uczyli w tamtej
szej wsi. Miał siedem lat, gdy wybuchła 
wojna. Dobrze pamiętał sceny z tamtego 
okresu, kiedy to wypatrywał na niebie 
srebrno świecących punktów, a potem, 
gdy nagle widział wylatujące w górę gi
gantyczne fontanny ziemi, strzelające na 
wysokość drzew. Jego ojciec w 1939 r. wal
czył w stopniu podporucznika w Armii 
„Polesie”. Matka z Ryszardem i jego sio
strą uciekli spodokupacjisowieckiej. Po
tem rodzina zamieszkała w Sierakowie, 
w Puszczy Kampinoskiej, nieopodal wsi 
Palmiry, miejsca, gdzie Niemcy doko
nywali masowych egzekucji, głównie na 
więźniach Pawiaka.

Lata szkolne

Uczęszczał do Gimnazjum im. Sta
nisława Staszica. Maturę zdał w 1950 r. 
Już wtedy pisywał wiersze. Zadebiutował 
w wieku 17 lat w tygodniku „Dziś i ju 
tro”. Dzięki poetyckim publikacjom tra
fili do niego redaktorzy tworzącego się 
właśnie dziennika „Sztandar Młodych”. 

Najpierw, po maturze, został gońcem. 
Wiktor Woroszylski, szef działu kultu
ry, wysyłał go po wypowiedzi do ludzi 

pióra. Tak Kapuściński poznał Marię 
Dąbrowską, Zofię Nałkowską, Leopolda 

Staffa i Juliana Tuwima.

Lata 1952-1956 to czas jego dalszej 
edukacji na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Na d ru 
gim roku historii zaczął pracę asystenta 

i prowadził zajęcia na III roku filozofii. 
W roku obrony otrzymał swoją pierwszą 
nagrodę Złoty Krzyż Zasługi -  za repor
taż „To też jest prawda o Nowej Hucie”, 
opisujący trudne warunki życia robotni
ków na budowie kombinatu. W  tym też 
roku Kapuściński odbył swoją pierwszą 
podróż do Indii, odwiedził także Afga
nistan i Pakistan. Rok później pojechał 
do Japonii i Chin.

Odszedł ze „Sztandaru Młodych” 
w 1958 r., kiedy redakcja stanęła w obro- 
niekrytycznego,rewizjonistycznego wo

bec władzy tygodnika „Poprostu”

Pierwsze reporterskie kroki

Następnych dziesięć miesięcy spę- 
dziłwredakcji Polskiej Agencji Prasowej, 
potem Dariusz Fikus zaproponował mu 
etat w „Polityce”. Tygodnik ten zapewnił 
mu prawdziwy dziennikarski warsztat 
pracy. Kapuściński dużo podróżował 
i pisał. Jego reportaże krajowe dały mu 
wielką popularność. Prawdziwą sławę 
przyniosły mu jednak relacje z ogarnię
tego wojną domową Konga w 1958 r.

Podróż do Afryki prawdziwie roz
budziła zamiłowania reporterskie Ka
puścińskiego, pisarz zaczął rozumieć, 
że to, co szczególnie go interesuje, to 
„zafascynowanie krajami budzącymi 
się do życia, nowym i kontynentami, 
gdzie wszystko dopiero staje się, gdzie 
nędza i głód splatają się z  nadziejami 
na lepsze ju tro”.

Najlepsze reportaże Kapuścińskiego 
z „Polityki” ukazały się w książce „Busz 
po polsku” (1962). Krytycy pisali, że 
znów -  tak jak w Nowej Hucie -  zajrzał 
pod powierzchnię zdarzeń, tam gdzie 
niechętnie zaglądali dziennikarze, za
chłystujący się tempem socjalistycznych 
przemian.

Życie na linii frontu

W 1962 r. wrócił do PAP-u. To właś
nie z ramienia Polskiej Agencji Prasowej 
został wysłany aż na sześć lat do Afryki. 
Pobyt na „czarnym lądzie” był okresem 
szczególnie intensywnej i ciężkiej pracy 
reporterskiej. O narodzinach Trzeciego
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Świata pisał w „Czarnych gwiazdach” 
(1963) i „Gdyby cała Afryka” (1969). Od 
tego czasu o książkach Kapuścińskiego 
recenzenci napiszą więcej słów, niż za
wierają te książki.

Do Warszawy powrócił w 1967 r. 
Zmusiła go do tego gruźlica i malarycz- 
ne zapalenie opon mózgowych. Jednak 
niedługo po tym wyjechał na trzymie
sięczną podróż do siedmiu azjatyckich 
i zakaukaskich republik Związku Ra
dzieckiego. Efektem wyjazdu jest książka 
„Kirgiz schodzi z konia” (1968).

W  tym samym roku wyjechał tak
że na pięć lat do Ameryki Południowej 
i został kolejno stałym korespondentem 
w Chile, Brazylii i Meksyku. Tam, po 
dobnie jak w Afryce, był świadkiem 
krwawych zamieszek i zamachów stanu.

W swojej karierze reportera Ryszard 
Kapuściński cztery razy miał być rozstrze
lany -  żołnierze, których spotykał, podej
rzewali, że działa na korzyść wroga. Kiedyś 
uniknął śmierci tylko dzięki temu, że żoł
nierz, który miał go zastrzelić, był tak pija
ny, iż nie mógł sobie poradzić z rewolwe
rem. Zdarzyło mu się też być w oddziale, 
który miał dokonać egzekucji na innych.

Zapytany o to, jak się czuje człowiek, 
który ma zostać rozstrzelany, Kapuściń
ski odpowiedział: „Raptem z  mięśni od
pływają wszystkie siły, brakuje energii 
nawet na podniesienie krzyku, walenie 
pięściami w ścianę. Nie, ciało nie jest ju ż  
nasze, jest to obca materia, którą musimy 
jeszcze dźwigać, zanim ktoś uwolni nas 
od męczącego ciężaru. Robi się duszno 
i tę duszność odczuwa się najdotkliwiej, 
niejako najbardziej namacalnie”.

Wtedy powstały takie dzieła jak 
„Chrystus z karabinem na ramieniu” 
(1975) i „Wojna futbolowa” (1978).

„Cesarz reportażu”

W  1974 r. rozpoczął Ryszard Kapuś
ciński pracę w tygodniku „Kultura” (był 
w tej redakcji do 1981 r.) i od razu po 
jechał do Afryki. W  Angoli, która odzy
skała niepodległość, rozpoczęła się woj
na domowa. Jej przebieg opisał w książce 
„Jeszcze dzień życia”(1976).Zredukował 
w niej fakty do roli tła, na pierwszy plan 
wysuwając własne doznania.

Szczególnie ważne książki związa
ne z tym okresem to „Cesarz” (1978) 
i „Szachinszach” (1982). W książkach

tych Kapuściński zaskoczył wszystkich 
sposobem przedstawienia reportażu. 
Łącząc cechy reportażu z powieścią, dał 
się poznać jako doskonały pisarz. Książ
ki te odbiły się światowym echem, przy
nosząc laury uznania dla pióra Kapuś
cińskiego. Szczególnie głośno mówiono
0 „Cesarzu”, książce ujawniającej kulisy 
dworu cesarza Hejle Sellasje. Postać ce
sarza obnaża powszechne mechanizmy 
porządku totalitarnego. Wysoki poziom 
książki odzwierciedlony został w trzy
dziestu przekładach językowych (m.in. 
na japoński i perski). Adaptacja teatral
na z 1979 r. wywołała zachwyt w Toron
to, Amsterdamie, Oslo, Budapeszcie.

Rok 1989 był początkiem podróży 
po upadającym radzieckim imperium. 
Powstało wtedy kolejne dzieło, książka 
będącą relacją z podróży po byłych p o 
łudniowych republikach ZSRR. Książka 
jest opisem zmian, jakie zaszły po upad
ku ZSRR. Kapuściński porównuje to 
z obrazem republik z 1968 r.„lmperium” 
(1993) doskonale opisuje współczesną 
Rosję. Przedstawia Gruzję, Afganistan, 
Kirgizję i inne republiki południowe, 
jako kraje o bogatej kulturze i trady
cji. O książce wypowiadał się w swym 
„Dzienniku pisanym nocą” sam Gustaw 
Herling-Grudziński: „Tak, książka jest 
świetna. Powinna być włączona do obo
wiązkowych lektur szkolnych”.

W  1990 r. ukazał się pierwszy tom 
„Lapidarium” -  zbiór drobnych refleksji z 
przeczytanych lektur i podróży. Ostatnie 
tomy cyklu coraz częściej przestają być 
osobistymi uwagami, a stają się refleksją 
nad globalną naturą świata („Lapida
rium II” -  1995, III -  1997, IV -  2000). 
Jest to gatunek z pogranicza reportażu, 
eseju i pamiętnika, zawiera krótkie, kil- 
kuakapitowe zapiski.

W  1998 r. powstał „Heban”, synte
tyczny esej o Afryce. Przygotowując się 
do pisania książki, zgromadził w domu 
260 pozycji na temat tego kontynentu. 
Chciał, aby książka ta uporządkowała 
wiedzę człowieka Zachodu o „czarnym 
lądzie”. Już w 1996 r., gdy świat został 
zaskoczony konfliktem między Tutsi
1 Hutu, ubolewał w rozmowie z dzienni
karzem „Gazety Wyborczej”, że reporter
skie relacje z Afryki są wyrwane z kon
tekstu i przez to zupełnie niezrozumiałe.

W  kolejnych latach ukazują się ta 
kie dzieła jak: „Autoportret reportera”

KUMulus
(2003), „Podróże z Herodotem” (2004), 
„Prawa natury” „Ten Inny” (2006).

Mistrzowskie wyróżnienia

Pierwszą nagrodą był Złoty Krzyż 
Zasługi. Jedne z najciekawszych (gdyż 
nie sposób umieścić wszystkich) to Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Międzynarodowa Nagroda Dziennikar
ska, Nagroda Ministra Spraw Zagranicz
nych, Nagroda Fundacji Turzańskich. 
W  1983 r. „Cesarz” zostaje książką roku 
według Sunday Times.

W  1996 r. pisarz otrzymał Nagro
dę im. Jana Parandowskiego. W  1999 r. 
statuetkę „Ikara” za książkę „Heban” 
oraz został wybrany „Dziennikarzem 
wieku” przez swych kolegów w ple
biscycie miesięcznika Press. Laureat 
nagrody im. Dariusza Fikusa za rok 
2004. Doktor honoris causa Uniwer
sytetu Śląskiego (17 października 1997 
r.), Uniwersytetu Wrocławskiego (2001 
r.), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004 
r.) i Gdańskiego (29 stycznia 2004 r.). 
W  2005 r. uhonorow ano pisarza nagro
dą literacką „Nike” czytelników za „Po
dróże z Herodotem”.

Łącznie Ryszard Kapuściński otrzy
mał ponad 40 nagród i wyróżnień. Był 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Pol
skich. Ponadto w 2005 r. powszechnie 
wymieniano go jako jednego z najści
ślejszego grona faworytów do uzyskania 
Nagrody Nobla z dziedziny literatury.

„Przetrwa ten, kto stworzył swój 
świat”. .. (Ryszard Kapuściński „Notes”)

Zm arł w szpitalu Akademii Me
dycznej w Warszawie 23 stycznia 2007 r. 
Miał 74 lata. Pisarz od dawna przebywał 
w szpitalu. Po przejściu poważnej ope
racji układu pokarmowego we wtorek 
nad ranem  miał rozległy zawał serca. 
Lekarzom nie udało się go uratować. 
Pochowany został na cmentarzu kom u
nalnym, na Powązkach w Alei Profesor
skiej. O śmierci autora rozpisywały się 
gazety na całym świecie.

Odszedł, ale w pamięci pozostanie 
na zawsze. Jego duch tkwi w książkach, 
które są przykładem jego ogromnego 
talentu i osobowości. Jako Polacy jeste
śmy dum ni z osiągnięć i życiorysu Ry
szarda Kapuścińskiego. Niech spoczy
wa w spokoju. ■
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Film „Wielka cisza" należy to tego typu dzieł, przy których trzeba przebrnąć przez całość, 
aby zrozumieć sens

/ / Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść"
Roksana Rumińska

Z
anim się pójdzie na film Wielka 
cisza, trzeba wiedzieć co nieco 
o jego realizacji. Jest to niezbęd
ne, aby choć w części zrozumieć, 

o co chodzi, i nie wyjść po 15 minutach.

Po pierwsze autor filmu, Niemiec 
Philip Groniną, czekał blisko 15 lat na 
zgodę opata klasztoru kartuzów wGrand 
Chateuse w Alpach Francuskich, żeby 
móc z kamerą przekroczyć jego próg. 
Jest to jeden z najbardziej surowych za
konów pod względem rządzących w nim 
reguł. Mnisi są całkowicie odseparowa
ni od świata zewnętrznego. Swój żywot 
prowadzą w milczeniu, całe dni spędza
jąc na medytacji, studiowaniu Pisma 
Świętego, pracy czy wspólnej modlitwie.

Po drugie reżyser, kręcąc ten film, 
przebywał sześć miesięcy w owym klasz
torze. Realizował go zupełnie sam ... bez 
ekipy filmowej i używania zbędnego 
oświetlenia. Film pozbawiony jest ko
mentarzy i muzyki, co było prośbą m ni
chów. Pada w nim niewiele słów, a całość 
trwa, bagatela... około trzech godzin.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że 
idzie się na tak długi seans bez dialogów 
i bez muzyki. Przyznam, że oglądanie 
takiego dzieła nie należy do najwięk
szych przyjemności. Siedzieć tyle czasu 
w fotelu i patrzeć jedynie na prze wij aj ące 
się obrazy? Film nie ma ani wciągającej 
fabuły (ani fabuły w ogóle), ani efektów 
specjalnych. Obraz też nie zawsze jest 
wyraźny. No cóż, należy się wykazać 
cierpliwością..., ogromną cierpliwością, 
i poniekąd dojrzałością. Chciałoby się 
rzec: trzeba mieć wiele zbędnego czasu, 
z którym nie bardzo się wie, co zrobić.

Film Wielka cisza należyto tego typu 
dzieł, przy których trzeba, czasami z tru 
dem, przebrnąć przez całość, aby zro
zumieć sens. Ocenić jest mi go trudno, 
bo przyznam, że trochę się wynudziłam 
i mam mieszane uczucia. Jednocześnie 
nie chciałabym ani spłycić jego sensu, ani 
doszukiwać się go nad wyraz głęboko.

Najczęściej czytając recenzje kryty
ków, czy to na temat książki, czy filmu, 
i konfrontując je później z przeczytaną

książką czy obejrzanym filmem, do
chodzę do wniosku, ze albo nadinter- 
pretują oni treści z nich płynące, albo 
je spłycają. Albo wydaje im się tym pa
nom (paniom), że swoją błyskotliwością 
i intelektem przeszywają wzdłuż i wszesz 
sens zawarty w przekazie, wydobywa
jąc najgłębiej zakotwiczone przesłanie 
autora, podczas gdy owe przesłanie jest 
widoczne gołym okiem i piękne oraz 
prawdziwe w swej prostocie. Albo wręcz 
przeciwnie: spłycają sens, podczas gdy 
tkwi on o wiele głębiej.

Ja nie czuję się na tyle mądra, żeby 
interpretować ów film, ani na tyle niedoj
rzała, aby to robić. Może sens, nawiązując 
do tytułu, tkwi poza słowami? Warto przy
toczyć sentencję, która podczas projekcji 
pojawia się na ekranie kilka razy: „Uwiod
łeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść”.

Zaciekawianymproponujęobejrzenie 
filmu Wielka cisza i samemu sprawdzić, 
czy Was uwiódł? Aha... i dodam jeszcze, 
iż film jest wyświetlany jedynie w dwóch 
miastach Polski, m.in. w Krakowie. ■

KUMulus
Ledwo rozpoczął się rok 2007, 
a do kin zdążyło już trafić kilka polskich filmów

Sale pełne widzów
JoannaMysińska

M
iałam ostatnio okazję 
zobaczyć cztery polskie 
filmy: „Dlaczego nie”, 
„Ryś”, „Świadek koronny” 
oraz „Testosteron”. Czytając recenzje, 

spotykałam się zarówno z dobrymi, jak 
i zbardzo negatywnymi słowami krytyki. 
Nie zmienia to jednak faktu, że zapewne 
większość z nas niezmiernie cieszy się 
z tego, iż mamy na rynku filmowym taką 
liczbę rodzimych propozycji.

675 tys. widzów po dwóch tygodniach 
pokazywania„Testosteronu”(pierwszej ro
dzimej komedii hormonalnej) w polskich 
kinach to wynik, jak na nasze warunki,

rekordowy. Dla porównania „Świadek ko
ronny” przyciągnął w tym czasie 567 tys. 
widzów, a „Ryś” 544 tys. widzów.

Liczby te ukazują nam również, ja 
kie gatunki filmowe są chętnie oglądane 
przez polską widownię. To komedie oraz 
filmy akcji, często gangsterskie. W ciągu 
najbliższego miesiąca planowane są pre
miery następnych produkcji: „Szklane 
usta”, „Doskonałe popołudnie” z Jerzym 
Stuhrem, „Parę osób, mały czas” z Kry
styną Jandą i „Wieża” z Anną Dymną. 
Wszystkie te filmy są dramatami.

Przypomnijmy, że polskie „Orły”, 
odpowiedniki amerykańskich „Osca

rów”, przypadły w tym roku filmom: 
„Plac Zbawiciela” (4 statuetki, w tym za 
najlepszy film), „Jasminum” (7 statue
tek), „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” 
(2 statuetki) oraz „Statyści” (1 statuet
ka). Za najlepszy film europejski uznano 
dzieło Pedra Almodovara -  „Volver”.

Wszyscy czekamy na to, że kiedyś 
polski film otrzyma „Oscara” albo będzie 
chociaż do tej prestiżowej nagrody no 
minowany. Wtedy bylibyśmy naprawdę 
dumni z rodzimych produkcji. Jednak 
mimo braku światowego rozgłosu to, co 
obecnie możemy oglądać w kinach, za
sługuje chyba na zainteresowanie. ■
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Są różne puby, kluby, różni barmani i różne sztuki barmańskie. 
Na co dzień spotykamy się zazwyczaj z tzw. barmaństwem klasycznym. 
Niektórzy twierdzą, że w zależności od miejsca ma ono swe ciemne 

strony. Ale jest również barmaństwo flair...

Szymon „SZYMOn:)” Wróbel

P
raca barmana wydaje się prosta 
i przyjemna. Przychodzi się do 
lokalu, spędza w nim kilka go
dzin, rozmawiając w miłej at

mosferze ze znajomymi, nalewając piwo 
albo przygotowując drinki. Zdarza się jed
nak, że barmanom, lub lepiej -  młodym 
ludziom dorabiającym za barem, zwyczaj - 
nie nie chce się popracować nad drinkiem. 
Tłumaczą wtedy, że brakuje pewnych 
składników, nie ma odpowiednich szkla
nek albo też drinki są zbyt skomplikowa
ne, żeby je w kilka minut sporządzić.

Marek, który pracował w jednym 
z pubów na Kazimierzu, opowiada:

- Jak przychodził klient i zamawiał 
zbyt wyszukany drink, po prostu mówi

ło się, że... właśnie się skończył. Wiele 
pubów jest do dziś słabo zaopatrzonych 
w sprzęt, a przy większym ruchu brakuje 
tam nawet zwykłych szklanek...

Barmaństwo ma swe odmiany. 
Jest na przykład tzw. barmaństwo flair. 
Definicja tej sztuki brzmi tak: szybkość, 
zręczność, zwinność,czyli wykonywanie 
ewolucji barmańskich’. Zazwyczaj upra
wiają je barmani z większym stażem, po 
zaliczeniu wielu kursów, uczestniczący 
w zawodach, tzw. niezależnej lidze flair, 
z udziałem także uczestników z zagrani
cy. Składają się na nią cztery konkursy, 
w których każdy z barmanów, poprzez 
zaprezentowane sztuczki.musi udowod
nić, że należy mu się miejsce w czołów
ce polskich barmanów nieklasycznych 
(stąd podział na barmaństwo flair i bar
maństwo klasyczne).

Praca barmanów flair nie jest łatwa, 
zwłaszcza że cały czas trzeba być na bie
żąco z nowymi trendami w drinkach 
i pracować nad sztuczkami do pokazów 
czy konkursów. Jak mówi finalista ligi 
flair i wielokrotny uczestnik mistrzostw

Polski Marcin Dąbek: -  Sztuka „flair” 
to trening, trening i jeszcze raz trening, 
żmudne godziny pracy w piwnicy, na sali 
lub w plenerze, jeśli pogoda pozwoli. Wia
domo, to jest jak ze sportem: jeśli się chce 
osiągnąć sukces, to trzeba na to poświęcić 
kilka godzin dziennie.

Ale efekty owych treningów widać 
potem gołym okiem. Miło jest przyjść 
do lokalu i napić się drinka zrobione
go przez prawdziwego mistrza w tej 
dziedzinie. ]uż sam widok, jak on to 
przygotowuje, każdego potrafi wprawić 
w osłupienie.

A jakiego drinka można by uznać 
za studenckiego? Marcin twierdzi, że to 
wódka sour, czyli tzw. barmański drink, 
który zawiera 40 procent alkoholu, sok 
ze świeżo wyciśniętych cytryn i syrop cu
krowy. To napój bardzo smaczny i orzeź
wiający, a przy tym niedrogi i -  co ważne 
-  na drugi dzień... nie boli głowa. ■
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Do boi u, ko b i ety
Partia Kobiet rozwija się w szybkim tempie, 
co daje nadzieje i motywuje do działania miliony Polek

Maria Kroczek

J
esteśmy młodymi kobietami, jesz
cze studentkami, ale już niedłu
go zaczniemy karierę zawodową 
i nowe, całkiem samodzielne życie. 
Część z nas patrzy jednak w przy

szłość z niepokojem,ponieważ wiemy, że 
spełnienie zawodowe dla kobiet wiąże się 
z pewnymi wyrzeczeniami. Ale nie musi
my się już martwić; nareszcie stanie ktoś 
w naszej obronie. Ktoś, kto doskonale nas 
zna i rozumie. Ktoś, kto będzie walczył
0 nasze prawa w każdej dziedzinie. To 
właśnie dla nas powstała Partia Kobiet.

Liderką nowej formacji politycz
nej jest Manuela Gretkowska, pisarka
1 felietonistka. Jej manifest opublikowa
ny w „Przekroju” zapoczątkował ruch 
„Polska jest kobietą” oraz przyczynił się 
do powstania Partii Kobiet, która już ma

25 regionów i kilka o ddziałó w zagranicz
ny w Berlinie, Londynie, Irlandii i USA. 
Najważniejszymi postulatami partii są: 
wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, 
opieka nad samotnymi matkami, przy
wrócenie funduszu alimentacyjnego, 
opieka medyczna nad kobietami szcze
gólnie w okresie ciąży, realna polityka 
prorodzinna.

Partie Kobiet wspierają znane Pol
ki, m.in. Joanna Brodzik, Izabela Fili
piak, A nna Maria Jopek, Kayah, Karoli
na Korwin-Piotrowska, M agda Mołek, 
Justyna Pochanke, Magda Stużyńska, 
Grażyna Szapołowska, Beata Tyszkie
wicz. M im o że na listach wyborczych, 
zgodnie ze statusem ,90 procent miejsc 
przypadnie kobietom, to panów  nie

b ra k n ę *  « S M  Partii

jest W iktor Osiatyński, doktor socjo
logii, doktor hab. nauk prawnych, były 
doradca komisji konstytucyjnych Se
natu RP.

Partia Kobiet rozwija się w szybkim 
tempie, co daje nadzieje i motywuje do 
działania miliony Polek. Manuela Gret
kowska pisze na stronie internetowej 
partii:

Mam nadzieję, że udowodnimy, 
w jaki sposób kobiety ze swoimi żądania
mi mogą rozwinąć i unowocześnić Polskę. 
Podobnie jak w innych krajach, gdzie ich 
głos był nie tylko wysłuchany, ale wzięty 
pod uwagę przy tworzeniu i realizacji re
form.

Oby te słowa się spełniły. Tego życzę 
założycielom partii, sobie, wszystkim 
kobietom i Wam, studentki! ■
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Czarno-Białe
Nasz kraj pustoszeje, m łodzi uciekają, a ja chcę do nich dołączyć!

I co z tą Polską?
Brigide

S
tudiuję, pracuję na swoje utrzy
manie, angażuję się w różnego 
rodzaju zajęcia,, otrzymuję sty
pendium, a wszystko po to, aby 

mieć jak najlepszy papierek i jak najlep
szą pracę. Problem polega tylko na tym, 
że studiować tutaj, owszem, chcę, ale 
pracować -  absolutnie nie.

Jak wiadomo, takich jak ja jest wię
cej. Polska pustoszeje, młodzi uciekają, 
a ja chcę do nich dołączyć. I mimo że 
mam świadomość tego, że powinnam tu 
zostać i spróbować, to tak naprawdę wca
le mi na tym nie zależy. Nie, nie chodzi 
o to, że nie ma tutaj żadnych możliwości, 
bo takie zawsze by się znalazły, ale o to, że 
jak dotąd nikt tak naprawdę nie zachęcił 
mnie do tego, abym miała zostać w kraju.

Realia polskie są jakie są, niektórzy 
-  tak jak wszędzie -  mają większe szan

se, a inni mniejsze, zależy też, po jakim 

jest się kierunku. Ja kończę studia hu 
manistyczne, co już na samym począt

ku wpisuje mnie na listę „oczekujących 
na pracę”.

Do tego nieciekawa sytuacja poli
tyczna... Osoby zasiadające w rządzie 

wcale nie ogłaszają wszem wobec, żeby 
się coś miało zmienić w ciągu najbliż

szych dwóch, trzech lat.

Moją przyszłość widzę tak: ukoń 

czenie studiów i wyjazd za granicę 
w poszukiwaniu lepszych warunków. 

Nie mówię, że na zawsze, ale przynaj
mniej na jakiś czas,by zdobyć doświad

czenie i dowieść swoich możliwości, 

dzięki czemu będę miała większe szan

se na uzyskanie pracy, może i w Polsce, 

gdyż najprawdopodobniej tutaj wrócę.

Na razie nie widzę dla siebie miej

sca w polskich realiach, i to mnie smuci. 

Do tego zniechęca mnie fakt, że płaca na 

samym początku to zazwyczaj 1200 zł 

i chociaż wiem, że to norma, to jednak 

przeraża mnie myśl, iż nie dam rady.

Początki samodzielnego życia 

w Polsce są trudne, no więc dlaczego 

nie spróbować czegoś innego? Wierzę, 

że tego rodzaju migracja musi potrwać 

jakiś czas, aby Polska wyszła na prostą. 

Nie jesteśmy pierwsi ani ostatni. ■

Życie nie polega na tym, żeby iść na łatwiznę...

Polska, Polska,
ja zostaję

Phenomena

S
tudiuję, pracuję, idzie mi całkiem 
dobrze i nie zamierzam wyjeż
dżać z Polski, chociaż wielu m o
ich znajomych tak właśnie chce 

zrobić zaraz po ukończeniu studiów. Ja 
jestem innego zdania. Tuż po uzyskaniu 
dyplomu chcę rozpocząć pracę w Polsce, 
mimo że zdaję sobie sprawę z realiów, 
jakie panują w naszym kraju. Jednak to 
mnie wcale nie zniechęca. Urodziłam się 
tutaj, tu jest moja rodzina, przyjaciele, 
tutaj studiuję i nie zamierzam się stąd 
ruszać choćby nie wiem co. Wiem, że na 
początku nie będzie łatwo, ale nie tylko

mnie. W Polsce są tysiące osób takich 
jak ja. Najważniejsze to nie poddawać 
się i dążyć do celu.

Wielu ludzi wyjeżdża za granicę 
w okresie wakacyjnym, żeby zarobić pie
niądze na utrzymanie w Polsce. Ja też tak 
zrobiłam i w przeciwieństwie do innych 
dalej uważam, że nie ma jak w domu. 
Tak jak inni poczułam, co to znaczy za
rabiać jako student 42 zł na godzinę, i 
wcale mnie to nie zniechęciło do pozo
stania we własnym kraju. Nie chcę pra 
cować na PKB kraju mi obcego i nie czuć 
się jak u siebie................

Nie chcę być daleko od rodziny 
i wszystkiego, co jest dla mnie ważne.

Życie nie polega na tym, żeby iść na 
łatwiznę; trzeba walczyć o swoje, tym 
bardziej że jestem zdania, iż w Polsce 
otwiera się przede mną coraz więcej 
możliwości chociażby właśnie dlatego, 
że nasz kraj pustoszeje i nowych miejsc 
pracy przybywa.

Nowe możliwości, determinacja 
i ciężka praca, która z pewnością się 
opłaca... Chcę być tą, która pozostanie, 
a nie zrezygnuje.
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