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Z drugiej stronywyborcza.pl 

wychodzi 24 godziny na dobę

KATARZYNA PAWŁOWSKA-SALIŃSKA

N
a każdej liście wyborczej
kobiety miały zająć przy-
najmniej 35 proc. miejsc.
Jak policzył ISP, wśród
kandydatów do Sejmu jest

43 proc. 
To prawie dwa razy więcej niż

w ostatnich wyborach. W 2007 r. do
Sejmu startowało 1428 kobiet, co sta-
nowiło 23 proc. kandydatów. Teraz
PKW zarejestrowała 2983 kandydatki.

– Obawy związane zwypełnieniem
35-procentowej kwoty się nie po-
twierdziły. Kobiety chcą brać udział
w polityce – mówi Małgorzata Dru-
ciarek z ISP, autorka analizy.

Najwięcej kobiet jest na listach Pol-
skiej Partii Pracy – 48,4 proc.

Ruch Palikota ma 44 proc. kandy-
datek. Spośród partii, które są w Sej-
mie, najwięcej kandydatek wystawi-
ło SLD (44 proc.), a najmniej PiS (nie-
całe 40 proc.). 

Gorzej, gdy policzymy kobiety na
jedynkach. Najwięcej otwiera listy PO,
ale to i tak tylko 14 z 41 okręgów. Je-
dynki PO to: Elżbieta Radziszewska
(pełnomocnik rządu ds. równego trak-
towania), Julia Pitera, Ewa Kopacz
(minister zdrowia), Barbara Kudryc-
ka (minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego), Katarzyna Szumilas, Joanna
Kluzik-Rostkowska, Beata Bublewicz
i Izabela Mrzygłocka.

PiS zagwarantował kobietom 10 je-
dynek. Startują m.in.: Elżbieta Kruk
(b. przewodnicząca KRRiT) – Lublin,
Krystyna Pawłowicz (członkini Try-
bunału Stanu) – Siedlce, Beata Szydło
(wiceprezes PiS) – Chrzanów. 

Najmniej – po sześć jedynek – ko-
biety dostały na listach PSL i SLD.
Kandydatki na pierwszych miejscach
w SLD to m.in.: Katarzyna Piekarska,
Stanisława Prządka, Anna Bańkow-
ska i Iwona Piątek (z Partii Kobiet).

PO jest jedyną spośród partii obec-
nych wparlamencie, która we wszyst-
kich okręgach wystawiła kobietę
w pierwszej trójce. – Mamy zasadę, że
w każdej pierwszej trójce na liście nie
mogą być więcej niż dwie osoby tej sa-
mej płci. A w pierwszej piątce – wię-
cej niż trzy – mówi Małgorzata Kida-
wa-Błońska, dwójka PO wWarszawie.
I dodaje: – Panie na naszych listach
mają nie tylko dobre miejsca, ale też
bardzo dobre przygotowanie. 

SLD dał kobietom pozycje wpierw-
szej trójce w 40 na 41 okręgów. Ale
w okręgu pilskim, gdzie w ostatnich
wyborach partia uzyskała 20 proc.
(drugi najlepszy wynik wkraju), pierw-
sza kobieta jest dopiero na piątym
miejscu. 

Ludowcy wykluczyli kobiety zpierw-
szych trójek w 15 okręgach. Jeszcze
mniej liderek list znajdziemy wPiS –par-
tia nie wystawiła ani jednej kobiety
w pierwszej trójce w 18 okręgach. 

Co więcej, nawet drugie czy trzecie
miejsce nie gwarantuje mandatu,
zwłaszcza w mniejszych partiach.
W 2007 r. do Sejmu z list PSL oraz Le-
wicy i Demokratów weszło 21 z 82 kan-
dydatów z drugiego miejsca. Z trzecie-
go miejsca w tych dwóch komitetach
– tylko trzy osoby na 82 startujące.

Katarzyna Piekarska, jedynka pod-
warszawskiej listy SLD, uważa, że miej-
sce na liście nie ma aż tak wielkiego zna-
czenia. –Walczyłam odobre miejsca dla
kobiet –mówi. –Ale wyborcy głosują co-
raz bardziej świadomie, eksperci i au-
torytety co chwilę apelują, żeby szukać
na listach swoich kandydatów. Kobieta
na drugim miejscu jest bardzo silną kon-
kurencją dla męskiego lidera.

Działaczki Kongresu Kobiet propo-
nują wprowadzenie obowiązkowego
suwaka. Suwak to naprzemienne
umieszczanie kobiet i mężczyzn na li-
stach. Zdaniem prof. Magdaleny Środy
kwota 35 proc. miejsc na listach to za
mało. – A bez suwaka można kobietami

na listach pogrywać: wstawić te silne,
samodzielne imniej posłuszne na miej-
sca niebiorące albo powstawiać anioł-
ki, czyli takie, które nic nie umieją, tyl-
ko ładnie wyglądają – mówi. 

Kongres ma już projekt nowelizacji
ustawy kwotowej, która zakłada wpro-
wadzenie systemu suwakowego na li-
stach. –Będziemy też chciały zwiększyć
do 45 proc. liczbę kobiet na listach – za-
powiada prof. Środa.

Mimo wszystko chwali to, co się dzie-
je na listach dzięki ustawie kwotowej.
– Nieuzasadnione były obawy wielu pa-
nów, głównie polityków PiS, że trzeba
będzie na listy wpychać babki i ciotki,
bo nie znajdą się chętne – mówi. – A ko-
biet chcących dostać się do parlamen-
tu było mnóstwo. I wreszcie zaczęło się
mówić o płci kandydatów – dotąd nikt
tego nie analizował.

Dobrej myśli jest socjolog prof. An-
drzej Rychard. –To pierwsze kroki wstro-
nę parytetu i dobrze, że zostały zrobio-
ne. Teraz będzie można pójść dalej – mó-
wi. – Poza tym ja bym poczekał do wyni-
ków wyborów. Może miejsca pozornie
niebiorące okażą się biorącymi?

Jedno jest pewne – w Sejmie będzie
więcej kobiet niż w Senacie. W więk-
szościowych wyborach do Senatu nie
ma kwot. Skutek – tylko 14 proc. kandy-
datów to kobiety. Najwięcej wystawiło
SLD (20 proc.). Na drugim miejscu jest
PO z 14 proc. PiS i PSL wystawiły jedy-
nie 9 proc. kobiet.

Małgorzata Druciarek: – To, że ko-
biety znalazły się na listach, to nie wszyst-
ko. Wyborcy wcale nie muszą na nie
tłumnie zagłosować. Potrzebna jest zmia-
na mentalności. Dopiero wtedy partie
będą traktowały kobiety jak pełno-
prawnych członków, a wyborcy – jak
swoich kandydatów do Sejmu. �

Wystawili
kobiety do Sejmu
Partie wywiązały się zobowiązku, jaki nakłada na nie nowy kodeks
wyborczy. Wwyborach wystartuje dwa razy więcej kobiet 
niż w2007r., ale większość jest na miejscach niebiorących
– pokazuje analiza Instytutu Spraw Publicznych 

Szef SLD Grze gorz Na pie ral ski (na zdjęciu z żoną w kampanii prezydenckiej) 
pow ta rza, że jest za pa ry te tem. Ale nie wpu ścił ko le ża nek na naj lep sze miej sca
na li stach. So jusz od dał ko bie tom tyl ko sześć je dy nek (PO – 14, PiS – 10, PSL – 6)
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Czy prof. Zyta Gilowska wciąż
jest członkiem Rady Polityki Pie-
niężnej? Przeczytałem jej wywiad
w „Uważam Rze”. Z jego treści wy-
nika, że mentalnie chyba już nie
jest. 

Była minister finansów w rzą-
dzie PiS krytykuje obecny rząd.
Ocenia go jako „beztroski, cha-
otyczny, rozrzutny”, wieszczy go-
spodarczą katastrofę. Tydzień te-
mu w restauracji Pod Gigantami
spotkała się z prezesem PiS Jaro-
sławem Kaczyńskim, oferując mu
swoje poparcie, a ten chce ją teraz
wystawić do debaty wyborczej.

Zadziwiająca propozycja.
Artykuł 14 ustawy o NBP głosi,

że członek Rady Polityki Pienięż-
nej na czas sprawowania urzędu ma
zawiesić działalność w partii poli-
tycznej i związku zawodowym. Nie
może też zajmować żadnych innych
stanowisk ani podejmować działal-

ności zarobkowej lub publicznej po-
za pracą naukową, dydaktyczną lub
twórczością naukową. To jasna kon-
strukcja. Członkowie RPP muszą być
apolityczni i niezależni.

Rada Polityki Pieniężnej i NBP,
podobnie jak Trybunał Konstytucyj-
ny, to instytucje, które chronią nas
przed szaleństwem polityki. Są bez-
piecznikiem, cennym zwłaszcza
w kryzysowych czasach, który od-
powiada za zaufanie do polityki mo-
netarnej i do złotego. Do tej pory RPP
udawało się zachować apolityczność
mimo wielokrotnych ataków ze stro-
ny polityków lewicowych i populi-
stycznych. Członkowie RPP jak ognia
unikali politycznych wypowiedzi.
Czynili to z szacunku dla państwa
i dla siebie – własnego dorobku na-
ukowego i publicznego. 

Czy Zyta Gilowska uznała, że lo-
jalność wobec prezesa Kaczyńskie-
go oraz PiS stoi wyżej niż te warto-
ści? Twierdzi, że „nie może milczeć”. 

Jeśli ustąpi z RPP, milczeć już nie
będzie musiała. Wtedy będzie też mo-
gła uczciwie stanąć do debaty z mi-
nistrem Jackiem Rostowskim i za-
pewne będzie to debata bardzo inte-
resująca. �

GILOWSKA POWINNA USTĄPIĆ

KOMENTARZ

PAWEŁ

WROŃSKI

GAZETA
WYBORCZA

Znaleźliśmy i opisaliśmy już pięć
dziur w systemie emerytalnym,
przez które setkom tysięcy Polaków
wyciekły miliardy złotych składek.

Nawet 100 tys. poborowych nie
ma odprowadzonej składki za służ-
bę w wojsku przed 1999 r. Służącym
w wojsku po reformie z 1999 r. pań-
stwo składki nadal odprowadzało.
Dlaczego więc zabrało tym służącym
w wojsku wcześniej? Nie wiadomo.
Strata obywateli? Ponad 500 mln zł
(obliczenia dr. Łukasza Wacławika,
specjalisty od ubezpieczeń społecz-
nych, dla „Gazety”).

22 mld zł mogli stracić studiujący.
Pokrzywdzony jest każdy, kto skoń-
czył uczelnię po 1984 r. ZUS nie od-
kłada im części składek emerytalnych.

Inny przykład – do ustalenia pod-
stawy wymiaru kapitału początko-
wego (który ma wpływ na wysokość
emerytury) obywatel może wskazać
tylko okres od 1 stycznia 1980 r. do 
31 grudnia 1998 r. A dlaczego nie la-
ta wcześniejsze, w których miał lep-
sze zarobki? Nie wiadomo. 

Po naszych artykułach część
z tych dziur udało się załatać. Do nie-
dawna, jeżeli ktoś pracował przed

1999 r. krócej niż sześć miesięcy i je-
den dzień, składki mu przepadały. Te-
raz mają nie przepadać. 

Do ustalenia podstawy wymiaru
kapitału początkowego będzie można
wskazać 10 kolejnych lat kalendarzo-
wych z całego okresu przed 1 stycznia
1999 r. Posłowie i resort pracy obiecu-
ją po wyborach zająć się sprawą po-
borowych. 

Ile tych dziur w emerytalnej usta-
wie jeszcze zostało? Nie wiadomo. Któ-
re z nich to celowe działania mające
oszczędzić wydatków budżetowi pań-
stwa, a które to zwykłe pomyłki? Też
nie wiemy.

Potrzebny jest pilny przegląd usta-
wy o emeryturach i rentach. Powinno
go zrobić Ministerstwo Pracy przy
współpracy z osobami, które tworzy-
ły reformę emerytalną. 

Wszystko wskazuje na to, że nasze
emerytury będą bardzo niskie – ok.
30 proc. pensji. Bez załatania tych
dziur mogą być głodowe. �

EME RY TU RY WY CIE KA JĄ 
PRZEZ DZIU RY W PRA WIE

KOMENTARZ

LESZEK

KOSTRZEWSKI

GAZETA
WYBORCZA

PIOTR

MIĄCZYŃSKI

GAZETA
WYBORCZA

Prof. MAGDALENA ŚRODA: 

Kobietami można pogrywać: 

tym silnym, samodzielnym

i mniej posłusznym dać miejsca

niebiorące albo powstawiać

aniołki, czyli takie, które mało

umieją, tylko ładnie wyglądają
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WOJCIECH CZUCHNOWSKI

AGNIESZKA KUBLIK

BOGDANWRÓBLEWSKI

O
siem załączników, około ty-
siąca stron dokumentów,
wtym stenogramy rozmów
i komputerową symulację
lotu, opublikowała wczoraj

w internecie komisja badająca wypa-
dek Tu-154 na lotnisku pod Smoleń-
skiem. Ton ujawnionych materiałów
współgra z raportem Jerzego Millera
ogłoszonym 29 lipca. Tak samo okre-
ślona jest przyczyna katastrofy: „zej-
ście poniżej minimalnej wysokości
zniżania, przy nadmiernej prędkości
opadania, w warunkach uniemożli-
wiających kontakt z ziemią i spóźnio-
ne rozpoczęcie procedury odejścia na
drugi krąg”. Czyli błędy w pilotażu.

KONSEKWENCJE
SPÓŹNIENIA 

Ustalenia komisji wskazują na błędy
w wyszkoleniu pilotów, brak odpo-
wiednich uprawnień kapitana samo-
lotu i jego nadmierną chęć wzięcia na
siebie odpowiedzialności za wykona-
nie zadania. Punktują również błędy
kontrolerów lotu wSmoleńsku. Wpro-
tokole bardziej niż w raporcie zaak-
centowane jest, że załoga zdawała so-
bie sprawę z konsekwencji spóźnie-
nia na uroczystości, na które leciała
delegacja zprezydentem Lechem Ka-
czyńskim na czele. 

Według komisji kapitan, przeko-
nany, że nie uda się wylądować, nie
„czuł wsparcia” ze strony „głównego
dysponenta lotu”, czyli prezydenta.
Bo to do prezydenta należała decyzja
o wyborze lotniska zapasowego.

Ujawniony wczoraj pełny steno-
gram pokazuje, że piloci, którzy wie-
dzieli, że warunków do lądowania
w Smoleńsku nie ma, czekali na tę de-
cyzję. Bez skutku.

ZASKOCZENI 
MGŁĄ 

Z rozmów w kabinie, których pierw-
szą wersję poznaliśmy w czerwcu
2010 r., odczytano teraz znacznie wię-
cej. Z nowego odczytu wynika, że
w kokpicie zaczęła panować nerwo-
wość ok. 25 minut przed katastrofą. 

Wieża lotniska w Mińsku przeka-
zała wtedy informację, że w Smoleń-
sku jest mgła, a widzialność wynosi
400 m. „To nasze meteo jest napraw-

dę zaje...”* – komentuje drugi pilot mjr
Robert Grzywna, nawiązując do tego,
że służby meteorologiczne 36. pułku
prognozowały znacznie lepsze warunki
pogodowe. „Był to moment, w którym
załoga zdała sobie sprawę ze złych wa-
runków atmosferycznych imożliwych
trudności wrealizacji planu lotu” –czy-
tamy w załączniku nr 1 opisującym
„przebieg zdarzenia”. 

O godz. 8:16:53 (według czasu pol-
skiego) drugi pilot dopytuje: „Za ile te

lub O której te? uroczystości się za-

czynają?”. „Nie wiem” – odpowiada
Protasiuk. I dodaje: „Ale jak (tu lub
my?) nie usiądziemy, to oni nie (bę-

dą mieć?) czasu”.

Ale według komisji kapitan „po-
mimo świadomości »zawalenia się«
planu lotu (w tym szczególnie lądo-
wania na lotnisku Smoleńsk Północ-
ny) nie miał determinacji do podjęcia
próby lądowania na siłę” (jak uznał ro-
syjski MAK wswoim raporcie). Na py-
tanie drugiego pilota: „A jak nie wy-

lądujemy, to co?”, odpowiedział: „To
odejdziemy”.

W dalszej rozmowie w kokpicie
– podkreśla komisja – „dowódca stat-

ku powietrznego wyraził swoje obawy
ewentualnych skutków i konsekwencji
wynikających z realizacji takiej decy-
zji”: „Ja się tylko martwię tym, (co

mi?)...” oraz „Tym, (to się naprawdę

martwię?)”.

Może – w protokole tego nie znaj-
dziemy – obu pilotom przypomniał się
tzw. incydent gruziński z 2008 r.? Pilot
36. pułku odmówił wówczas prezyden-
towi lądowania na objętym konfliktem
zbrojnym lotnisku w Tbilisi. Skończy-
ło się to dla niego m.in. postępowaniem
karnym.

W opublikowanych wczoraj steno-
gramach nie ma intrygującego, choć
urwanego zdania, jakie znamy zodczytu
ekspertów rosyjskich. W wersji rosyj-
skiej o godz. 8:38 anonimowy głos mó-
wił: „Wkurzy się, jeśli jeszcze...”. 

Komisja nie „dopatruje się” jednak
zdecydowanej obawy dowódcy „o ne-
gatywne konsekwencje podjęcia decy-
zji o odejściu na lotnisko zapasowe, po-
mimo że skutkowało to niewykonaniem
tak ważnego, z punktu widzenia załogi,
ale przede wszystkim głównego dys-
ponenta, zadania”.

Psycholog lotniczy płk dr Olaf Trusz-
czyński, który dla komisji analizował za-
chowanie załogi, uznał, że dowódca był
pod presją pośrednią. „Gazecie” tłu-
maczył, że presję tworzyło wiele ele-
mentów: wyjątkowość lotu, obecność
osób trzecich w kokpicie, słaba współ-
praca załogi. Dowódca zdawał sobie
sprawę, że koledzy nie bardzo mogą mu
pomóc w sytuacji trudnej, bo są słabo
wyszkoleni. Ekspert powiedział też, że
Protasiuk wpadł w tunel poznawczy.
„U pilotów polega na koncentrowaniu
się na wybranych elementach pilotażu
iodrzuceniu innych, które też mają zna-
czenie”. 

A problemy w locie do Smoleńska
się piętrzyły.

PROSZĘ POMYŚLEĆ, 
CO ROBIMY
Do kabiny wchodzi Mariusz Kazana, dy-
rektor protokołu dyplomatycznego MSZ.
O godz. 8:26:18,5 dowódca przekazał mu
jednoznaczny komunikat: „Panie dy-

rektorze – wyszła mgła w tej chwili

i w tych warunkach, które są obecnie,

nie damy rady usiąść. Spróbujemy po-

dejść – zrobimy jedno zajście – ale praw-

dopodobnie nic z tego nie będzie. Tak,

że proszę (już myśleć lub pomyśleć?)

nad decyzją, co będziemy robili”.

Dyrektor zapytał „Będziemy...?”

(prawdopodobnie czekać?), na co do-
wódca odpowiedział: „Y, paliwa nam

tak dużo nie starczy, żeby...”,co z kolei
dyrektor podsumował: „No to mamy

problem”. Dowódca jeszcze wyjaśnił:

„Możemy pół godziny powisieć i od-

chodzimy na zapasowe”, a na pytanie
dyrektora o lotniska zapasowe odpo-
wiedział: „Mińsk albo Witebsk”. 

Zdaniem komisji kpt. Protasiuk wy-
raźnie „zasygnalizował brak możliwo-
ści wylądowania na lotnisku Smoleńsk
Północny i możliwość wykonania po-
dejścia kontrolnego do minimum, pro-
sząc o decyzję o wyborze lotniska za-
pasowego”.

To w tym miejscu analizy komisja
kategorycznie prezentuje tezę prze-
ciwną do rosyjskiego MAK. Czytamy:
dowódca „nie pytał, co wtej sytuacji ma
robić, oczekiwał tylko pomocy w wy-
borze lotniska zapasowego. Dlatego zda-
niem Komisji nie ma podstaw, by mó-
wić o jakichkolwiek naciskach na zało-
gę wkwestii lądowania na lotnisku Smo-
leńsk Północny, wręcz przeciwnie, to
dowódca nie pozostawił możliwości
wpływu na jego decyzję, stwierdzając:
»…odchodzimy na zapasowe«”.

Czy jednak słowa „spróbujemy po-
dejść” zostały przez dyr. Kazanę ode-
brane tak, jak je rozumieli piloci i eks-
perci komisji – podejść tylko do wyso-
kości decyzji? Czy dyr. Kazana umiał to
precyzyjnie wyjaśnić prezydentowi?
Nie wiemy. 

Ogodz. 8:30:33 Kazana wraca do kok-
pitu i wypowiada znane już zdanie: „Na

razie nie ma decyzji prezydenta, co da-

lej robimy”.Po czym wychodzi. 

DECYZJA PREZYDENTA
MOGŁA ZMIENIĆ
TEN LOT 
Komisja ocenia: „szybkie wskazanie lot-
niska zapasowego ułatwiłoby podjęcie
czynności przygotowawczych przez za-
łogę, kontrolę lotu na lotnisku Smoleńsk
Północny, obsadę lotniska (wskazane-
go jako zapasowe), służby kontroli ru-
chem lotniczym, a także służby dyplo-
matyczne do wykonania wybranego
wariantu dalszego działania”. Dla zało-
gi zaś „byłaby to informacja, że jej de-
cyzja o odejściu na lotnisko zapasowe
została zaakceptowana przez główne-
go dysponenta. Przy braku wsparcia
procesu decyzyjnego dowódca statku
powietrznego kontynuował wcześniej
przyjęty plan działania — próby podej-
ścia do lądowania do minimalnej wy-
sokości zniżania”. 

Czy jednak Protasiuk nie liczył, że
w ostatniej chwili dowie się, co dalej ro-
bić? 

O godz. 8:35:51 w kokpicie pada
stwierdzenie: „I my musimy to lotnisko

(wybrać??). W końcu na? (coś?)...”.

To zdaniem komisji oznacza, że pięć mi-
nut przed katastrofą załoga zdała sobie
sprawę, że jest zdana wyłącznie na sie-

bie. Eksperci zwracają uwagę, że „taki
rozwój sytuacji mógł być odebrany przez
dowódcę jako brak akceptacji jego de-
cyzji o odejściu na lotnisko zapasowe.

BŁASIK STAŁ 
Z BOKU

O godz. 8:36:48 do kokpitu wszedł do-
wódca sił powietrznych gen. Andrzej
Błasik. Komisja oceniła, że ograniczył
się do biernej obserwacji: „Nie stwier-
dziła, aby po przyjściu do kokpitu do-
wódca, poza przywitaniem, absorbo-
wał w jakiś sposób załogę – nie wyma-
gał złożenia meldunku o sytuacji i po-
godzie, nie pytał, czy załoga potrzebu-
je jakiejś pomocy oraz jaką podjęto de-
cyzję”. Oceny, jak obecność przełożo-
nego wpłynęła na koncentrację, na po-
ziom stresu pilotów, wujawnionym pro-
tokole brak. Psycholog lotniczy, ekspert
komisji, tłumaczył „Gazecie”, że wejście
generała „było tylko elementem złożo-
nego mechanizmu, presji pośredniej”.
„Wszedł, gdy już byli w fazie podcho-
dzenia do lądowania, żeby zorientować
się, jaka jest sytuacja. Gdyby interwe-
niował, byłaby szansa na uratowanie
wszystkich”.

WIEŻA: „TRZEBA GO
WYGNAĆ”

Z opublikowanych stenogramów wyni-
ka wahanie kontrolerów w Smoleńsku,
co zrobić z tupolewem. Kontroler pyta
Protasiuka (to on rozmawia, bo zna ro-
syjski) o paliwo oraz o lotniska zapaso-
we. Protasiuk wymienia Witebsk iMińsk. 

Kontroler do zastępcy dowódcy ba-
zy mówi: „Trzeba go wygnać, [wulg.]”.
Na co płk. Krasnokutski odpowiada:
„Więc powiedz, u nas warunków nie

ma, widzialność (to?)”.

Zopublikowanych zapisów rozmów
na wieży w Smoleńsku wynika: Rosja-
nie sądzili, że z powodu złych warun-
ków atmosferycznych Tu-154 w ogóle
nie wystartuje zWarszawy. O7:28:39 za-
stępca dowódcy bazy lotniczej mówi:
„Trzeba Polakom powiedzieć, nie ma-

ją po co startować. Powiedzieć im trze-

ba, kurde”.

O 8:14:09 kierownik lotów mówi:
„...pewnie od razu go wygonią na za-

pasowe, bez zniżania, nie ma sensu, nie

widzę, żeby go tutaj wyprowadzać, kur-

de”.A o 8:24 wprost mówi do dowódcy
„Warunków do przyjęcia nie ma”.

I o godz. 8:24:25 Kontroler przeka-
zuje informację: „PLF 1201, na Korsa-

żu mgła, widzialność czterysta me-

trów”.

Komentarz komisji: „Kontroler lo-
tów, zgodnie zprzepisami lotnictwa pań-
stwowego FR, rozpoczął procedurę ode-

słania samolotu na lotnisko zapasowe.
Gdyby w tym momencie zdecydowa-
nie wskazał załodze lotnisko zapasowe,
byłaby to jednoznaczna informacja, że
lotnisko »nie przyjmuje«, co powinno
wpłynąć na zmianę decyzji dowódcy
Tu-154M”.

Takiej informacji nie było. Dlatego
komisja pisze mocno: „Niewłaściwe dzia-
łanie służb lotów wzakresie kontroli ru-
chu lotniczego i kierowania zabezpie-
czeniem lotów spowodowane błędną
oceną sytuacji i podjęciem niewłaści-
wej decyzji”.

Rosyjskim kontrolerom nasza ko-
misja nie przypisuje bezpośredniej od-
powiedzialności za katastrofę, ale kate-
gorycznie stwierdza, że wieża mogła jej
zapobiec.

Komisja punktuje błędy Rosjan: nie
żądali od Polaków potwierdzania otrzy-
mywanych komend dotyczących wy-
sokości lotu, nie wystąpili do przełożo-
nych z propozycją zamknięcia lotniska,
nie poinformowali Polaków, że są poni-
żej ścieżki schodzenia, nie przerwali po-
dejścia Tu-154 po przekroczeniu grani-
cy dopuszczalnego odchylenia od ścież-
ki, zbyt późno wydali komendę naka-
zującą przerwanie zniżania i przejście
do lotu poziomego. 

ZMIENIONE
WYPOWIEDZI
JAKA-40
Szansą na zmianę decyzji załogi była też
rozmowa z pilotami jaka-40. Przypo-
mnijmy. Dowódca Jak-40: „Wiesz co,

ogólnie rzecz biorąc, to p...a tutaj jest.

Y, widać jakieś czterysta metrów oko-

ło i na nasz gust podstawy są poniżej

pięćdziesięciu metrów grubo”. I dalej:
„Natomiast powiem szczerze, że mo-

żecie spróbować jak najbardziej”.

Rozmowę z jakiem prowadził drugi
pilot Tu-154. Komisja Millera zwraca
uwagę, że streszczając ją Protasiukowi,
pominął kluczowe słowa: „p...a tutaj
jest” oraz: „...podstawy są poniżej”
i „grubo”).

Wniosek komisji w protokole: „Po-
twierdzona z kolejnego, wiarygodnego
źródła informacja o bardzo trudnych
WA [warunkach atmosferycznych],
znacznie niższych (gorszych) od mini-
mum załogi i lotniska, nie wpłynęła na
zmianę decyzji podjętej przez dowód-
cę statku powietrznego ani właściwą re-
akcję pozostałych członków załogi, co
może wskazywać, że piloci podejmo-
wali tę bardzo ważną decyzję pilotażo-
wą, kierując się nie tyle przesłankami
lotniczymi, ile faktem, kogo i w jakim
celu przewozili na pokładzie”. �

*Wyróżnione są wypowiedzi z kokpitu

Tu-154M i wieży w Smoleńsku.

Komisja, gdy nie jest do końca pewna

odczytanych słów, stawia znak

zapytania lub dopowiada je

w nawiasach 
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Zaważyła waga lotu 
Piloci, podejmując decyzję okontynuowaniu lotu do Smoleńska, mogli „kierować się nie tyle przesłankami
lotniczymi, ile faktem, kogo iwjakim celu przewozili”– czytamy wujawnionych wczoraj dokumentach komisji
badającej katastrofę prezydenckiego samolotu

Wizualizacja lotu z 10 kwietnia 2010 r. Tu-154M tuż przed zderzeniem z brzozą. Materiał przygotowany przez tzw. komisję
Millera, czyli Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
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8:34:52 P PLF je den ze ro je den,
pięć set za ję li ście?

8:34:56 101 Za ję liś my pięć set me-
 trów.

8:34:58 P Y, pięć set me trów, y,
wy ko ny wa li ście lą do wa nie na lot ni-
 sku woj sko wym?

8:35:04 101 Tak, oczy wi ście.
8:35:06 P Ref  lek to ry w try bie

dzien nym z le wej, z pra wej na po czą-
 tek pa sa.

8:35:13 101 Zro zu mia łem.
8:35:14 Trze ci ...
8:35:16 P Je den ze ro je den, wy-

 ko nuj cie trze ci, ra dial na (przyp. tłum.:
od leg łość) dzie więt na ście.

8:35:22 101 Wy ko nu je my trze ci,
pol ski sto je den.

8:35:21 K Puł kow nik Kras no -
kut ski.

8:35:33 K Ha lo.
8:35:24P Y, pol ski sto je den, i od

stu me trów być przy go to wa nym do
odej ścia na dru gi krąg.

8:35:24 Ha lo, ... Pod puł kow nik
Plius nin?

8:35:27 K Kto to u nas?
8:35:28 ...
8:35:30 K Cze go pan chciał?
8:35:31 101 Tak jest.
8:35:31 Y, pod puł kow ni ka Pliu-

s ni na.
8:35:32K Cze go pan chciał? Pro-

 szę mó wić.
8:35:33 Uści ślić od noś nie cią-

 gni ka.
8:35:34K Na ra zie stój cie na miej-

 scu.
8:35:36 Tak jest.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.
8:35:45 P W ogó le zro bi ło się,

kur de, ...
8:35:50K No ty wiesz, na „Po łud-

 nio wy” by cho ciaż za dzwo ni li, u nich
tam za no si się na ja kąś po pra wę czy
nie?

8:35:57P No właś nie, sześ ćdzie-
 siąt dwa …

8:35:59 Dzwo nek te le fo nu.
8:35:59 P … osiem – czte ry, dwa-

 dzie ścia je den.
8:36:04 K (Kie ruj?).
8:36:05 P Yhy.
8:36:05 A „? nten?”.
8:36:06 K Chodź cie po łą czy my

się z mia stem. Sześć – dwa – osiem
– czte ry – dwa – je den.

8:36:25 PŁD ...
8:36:27 K Dzień do bry. Puł kow -

nik Kras no kut ski, „Pół noc ny” do was
dzwo ni. Jak te raz u was po go da?

8:36:31 PŁD ... mgła.
8:36:33 K Mgła też jest, tak?
8:36:33 PŁD ……
8:36:34 K... A, jak zro zu mia łem,

za czę ło się po lep szać? ...

8:36:35 PŁD No wie pan, więc za-
 czę ło się po wo li po lep szać, nie znacz -
nie, ale zro bi ło się le piej.

8:36:40 K Zro zu mia łem. Do brze.
Dzię ku ję.

8:36:41 Sy gnał te le fo nu ko mór -
ko we go.

8:36:42K Za czę ło się u nich po lep-
 szać, sześ ćset, by ło dwie ście, zro bi ło
się sześ ćset.

8:36:45 A Od po wie dzie li pa nu?
8:36:52 K Oleg Ni ko ła je wicz, na

czwar tym za krę cie, po dej ście kon trol -
ne ida lej wyj ście, y, przy odej ściu do miń-
 skiej, do stre fy miń skiej, al bo Wi tebsk,
al bo Mińsk, za pa so we mu po da dzą.

8:37:02 K Ja (odej dę te raz?), nie?
8:37:04 Jak-40 Arek, te raz wi dać

dwie ście.
8:37:05 K Słusz nie, ...
8:37:08 101 Dzię ki.
8:37:09 K Tak, no sia dła (przyp.

tłum.: mgła lub po go da), on w ogó le tu-
 taj, tak.

8:37:13 (Wy star czy?).
8:37:15 K Wi dzial ność dwie ście

me trów, o, na wet mniej, o, na tym kur-
 sie na wet sto pięć dzie siąt. No zu peł -
nie sia dła, i po gar sza się, i po gar sza,
i po gar sza.

8:37:25 ...
8:37:27 101 I wy ko nu je my czwar-

 ty, pol ski sto je den.
8:37:29 KSL Sto je den, wy ko nuj -

cie czwar ty.
8:37:31K... le piej. Zro bi ło się jesz-

 cze go rzej, spójrz, Pa weł ku.
8:37:34 P Tak, tak, k...
8:37:36 On (tu?) nie po dej dzie.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.
8:37:44K Prze de wszyst kim przy-

 go tuj go na dru gi krąg. A jesz cze ... na
dru gi krąg i już. A tam da lej on (niech
wi si?). Sam pod jął de cy zję, niech sa-
 mi da lej...

Kil ka nie zro zu mia łych wy po -
wie dzi.

8:38:10Nie, tu wy wa la wzmoc nie-
 nie, kur de.

8:38:13 Nie ma wzmoc nie nia, dla
re gu la cji...

Kil ka nie zro zu mia łych wy po wie -
dzi.

8:38:20 Za dzwoń...
8:38:21 Właś nie się po ja wił, o, to

on, o, to on.
8:38:21 Aha.
8:38:27 (Coś?)...
8:38:28 Nie, nie, nie, w po rząd ku,

w po rząd ku…
Kil ka nie zro zu mia łych wy po wie -

dzi.
8:38:38 Za dzwoń, te go, tak.
8:38:40 Chodź cie usta wi my nor-

 mal nie.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.

8:38:50 Sy gnał te le fo nu ko mór -
ko we go.

8:38:54 K Wa le rij Iwa no wicz, od-
 leg łość dwa na ście …

8:38:57 K Nie, nie, wi dzial ność ja-
 kieś dwie ście me trów, do kąd ... ?

8:38:59 (On?) ...
8:39:02 K Do brze. Do brze.
8:39:12 (R) Sto pier wszy, od leg -

łość dzie sięć, wej ście na ścież kę.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po wie -

dzi.
8:39:33 (R) Osiem na kur sie,

ścież ce.
8:39:37 101 Pod wo zie, kla py wy-

 pusz czo ne, pol ski sto je den.
8:39:40 PKL Pas wol ny.
8:39:44 P Lą do wa nie do dat ko wo,

sto dwa dzie ścia, trzy me try.
8:39:49 101 (Tak jest?).
8:39:53 (R) Pod cho dzi cie do dal-

 szej, na kur sie, ścież ce, od leg łość sześć.
8:39:57 101 Czte ry.
8:39:59 Czte ry.
8:39:59 ... czte ry.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.
A on od po wie dział/zgło sił się?
8:40:07 I do da waj odro bi nę ...
8:40:13 Da waj ... od leg łość ...
8:40:17(R) Czte ry na kur sie, ścież ce.
8:40:20 101 Na kur sie, ścież ce.
8:40:30 (R) Trzy na kur sie, ścież ce.
8:40:32K Niech włą czy ref lek to ry.
8:40:33 101...
8:40:34 P Włącz cie ref lek to ry.
8:40:37 101 Włą czo ne.
8:40:40 ...
8:40:42 (R) Dwa na kur sie ścież ce.
8:40:53 ...
8:40:55 (R) Ho ry zont, sto je den.
8:40:58P Kon tro la wy so ko ści, ho-

 ry zont.
8:41:01 K...
8:41:02 P Ile (cze ka li/cze ka liś -

my?)?

8:41:03Ale nie ma go... wszyst ko...
8:41:05 ...
8:41:05 P Odej ście na dru gi krąg!
8:41:09 P Odej ście na dru gi krąg.
8:41:11 P K..., ...
8:41:14 P Odej ście na dru gi krąg.
8:41:17 P K..., a gdzie on?
8:41:18 (R) A ch... go wie, gdzie on!
8:41:21 P Sto je den!
8:41:22 P K... two ja ma a a a a ać!
8:41:23 K Ty w mor dę j..., k...!
8:41:25 P Odej ście na dru gi krąg,

sto je den.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po wie -

dzi.
8:41:31K Mo im zda niem, on, k..., …
8:41:32 K/P K...!
8:41:35 P Y, sto je den.
8:41:38 K/P K...!
8:41:45 P Sto je den.
8:41:49 K K..., da waj cie tam straż

(przyp. tłum.: po żar ną), do kąd, k...!
8:41:51 ...
8:41:57 K/P K...!
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.
8:42:13 K K... two ja mać!
8:42:16 K No, k...!
8:42:21 P Sto je den, PLF.
8:42:23 K K...!
8:42:30 P PLF, sto je den.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.
8:42:34 Sy gnał te le fo nu ko mór -

ko we go.
8:42:34 K...!
8:42:35 Ra dio la tar nia/pro wa dzą -

ca ... (wy wo łu je?) ...
8:42:36 ... tam.
8:42:37 No do cie bie on do le ciał

czy nie, na ra dio la tar nię/na pro wa -
dzą cą, do ra dio la tar ni/do pro wa dzą -
cej? Gdzie on te raz jest?

8:42:42 Ra dio la tar nię/pro wa dzą -
cą mi nął, tak?

8:42:44 Gdzie on jest?

8:42:54 Ra dio la tar nię/pro wa dzą -
cą mi nął, po le wej i przy dro dze gdzieś.

8:42:48 P PLF, sto je den.
8:42:49 Spadł za bliż szą, na le wo

od dro gi.
8:42:52 Tak.
8:42:52 K...
8:42:54 (No na le wo?) …
8:42:55 Za czął od cho dzić na dru-

 gi krąg, po tem znik nął ...
8:43:04 P K...!!!
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.
8:43:54P (K..., pod cho dził, kur de?)!
8:43:57 P (Pod cho dził, k..., we mgle

spadł?).
8:44:01 (Spadł, kur de?)!
8:44:08 (Spadł, kur de?)!
8:44:10 P Spadł, k..., ...
8:44:15 P Pol ski sa mo lot!
8:44:18 P No gdzieś.
8:44:21 P Tak.
8:44:22 P Gdzieś (obok?) bliż szej.
8:44:27 P Tak.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po wie -

dzi.
8:46:21 P Ca ła in for ma cja: ... spadł

... dru gi ...
8:46:24P Właś nie, te raz sa mo chód

... jest mgła.
8:46:27 P Ja mu po wie dzia łem: „Sto

me trów, odej ście na dru gi”, kur de.
8:46:30 ... (czter dzie ści pięć?).
Kil ka nie zro zu mia łych wy po wie -

dzi.
8:46:49 P Nor mal nie, k... po wie -

dzia łem... : „Ho ry zont, ho ry zont”, k...
8:46:57 P Tak, ...
8:46:59 P Da waj.
Kil ka nie zro zu mia łych wy po -

wie dzi.

Wi dzial ność zu peł nie sia dła, ipo gar sza się, ipo gar sza
Za pis roz mów na sta no wi sku do wo dze nia (wie ży) na lot ni sku Smo leńsk Pół noc ny z 10 kwiet nia 2010

A – „An te na” – te le fo nist ka Smo-
 leńsk Pół noc ny
L– „Lo gi ka” – te le fo nist ka Mosk wa
ś – „śe liez niak” – te le fo nist ka Twer
TLF – nie zi den ty fi ko wa na te le fo -
nist ka.
P – kie row nik lo tów KOR SAŻ
K – ko or dy na tor KOR SAŻ/Za -
stęp ca Do wód cy Twer, kryp to nim
„Pier wszy”
Q – ofi cer ope ra cyj ny
Jak-40 – za ło ga sa mo lo tu Jak-40
101 – za ło ga sa mo lo tu Tu-154M
nr 101
(R) – kie row nik sy ste mu lą do wa -
nia
PŁD– kon tro ler lot ni ska Smo leńsk
Po łud nie

Ste no gra my we dług cza su pol skie go

Legenda

Stanowisko kontroli lotów w Smoleńsku
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ROZMOWA Z
płk. Piotrem 
Łukaszewiczem
b. szefem oddziału szkolenia 
lotniczego dowództwa 
sił powietrznych

AGNIESZKA KUBLIK: Komisja ministra

Millera opublikowała pełny stenogram

z czarnej skrzynki. Jest tam coś no-

wego, co pana zaskoczyło?

PŁK PIOTR ŁUKASZEWICZ: Nie, poza ty-
mi fragmentami, zktórych wynika, że
załoga obawiała się opóźnienia przy-
bycia prezydenta na uroczystości ka-
tyńskie. 
Komisja napisała: „Potwierdzona z ko-

lejnego wiarygodnego źródła infor-

macja o bardzo trudnych warunkach

atmosferycznych, znacznie gorszych

od minimum załogi i lotniska, nie wpły-

nęła na zmianę decyzji podjętej przez

dowódcę statku powietrznego [o po-

dejściu do lądowania] ani właściwą

reakcję pozostałych członków zało-

gi, co może wskazywać, że piloci po-

dejmowali tę bardzo ważną decyzję

pilotażową, kierując się nie tyle prze-

słankami lotniczymi, ile faktem, kogo

i w jakim celu przewozili na pokładzie”. 

– Tak, wyraźnie widać, że załoga wzię-
ła na siebie odpowiedzialność za wagę
tego lotu, a nie za podejmowanie decy-
zji na podstawie warunków atmosfe-
rycznych. To nie powinno mieć miejsca.
Nawet nie załoga, ale sam dowódca.

On się z załogą nie konsultował.

– Tak, chodzi o decyzje samego pilo-
ta. Uważał, że sam da sobie radę. Pomylił
się. 
Ale jeśli chodzi o wybór lotniska zapa-

sowego, to dowódca wyraźnie czekał,

aż to prezydent wybierze miejsce awa-

ryjnego lądowania.

– Idealna sytuacja powinna wyglą-
dać tak, że dowódca informuje przed-
stawiciela prezydenta, że pod Smoleń-
skiem nie da się wylądować, i propo-
nuje jako zapasowe lotniska A, B iC. Ipo
trzech minutach dostaje odpowiedź,
które wybiera prezydent.
To nie dowódca powinien wybrać lot-

nisko zapasowe? To on zna tam wa-

runki atmosferyczne, nie prezydent.

– To powinna być wspólna decyzja,
bo przecież trzeba też brać pod uwagę,
na którym lotnisku na głowę państwa
może czekać specjalna kolumna samo-
chodowa.

Fakt, że dowódca się niepokoi, że tak
długo nie ma decyzji prezydenta, które
lotnisko zapasowe wybiera, oznacza, że
prezydent nie akceptuje jego decyzji
o nielądowaniu pod Smoleńskiem. Wi-
dać, że w tej sprawie dowódca nie ma
wsparcia głowy państwa. To mu nie uła-
twia sytuacji. Próbuje zejść niżej, by
sprawdzić, czy jednak da się wylądo-
wać. 
I popełnia błędy, np. korzysta z wyso-

kościomierza radiowego zamiast ba-

rycznego, przez co nie wie, że leci za

nisko. Czy z odczytanych słów wynika,

dlaczego wybrał nie ten wysokościo-

mierz?

– Nie, żadnej przyczyny tu nie widzę. 
Co gorsza, z tego błędu nie wyprowa-

dza go nikt z załogi.

– Tak, komunikacja między człon-
kami załogi jest bardzo uboga, awostat-
nich sekundach wręcz jej nie ma.

Lecieli za szybko i w ogóle o tym nie

mówią. Nie zdawali sobie z tego spra-

wy?

– Tak, ani słowem. To potwierdza
teorię płk. dr. Olafa Truszczyńskiego
z Wojskowego Instytutu Medycyny
Lotniczej, że dowódca, przejmując kon-
trolę nad wszystkim, co się działo,
wpadł w „tunel poznawczy”, czyli ogra-
niczył swoje postrzeganie do jednej-
-dwóch rzeczy, żeby wykonać podej-

ście do lotniska. 

A reszta załogi?

– Może też? Nie wiem, nie chcę gdy-
bać.
Czyli błąd ludzki?

– Niewątpliwie za bezpośrednie ipo-
średnie przyczyny katastrofy odpo-
wiada – jak w zdecydowanej większości
katastrof lotniczych – czynnik ludzki. I,
podkreślam, nie dotyczy to wyłącznie
załogi samolotu. �

ROZMAWIAŁA

AGNIESZKA KUBLIK

Dowódca samolotu nie miał wsparcia

R E K L A M A
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MARCIN BOJANOWSKI

RENATA GROCHAL

MARTA PIĄTKOWSKA

Adam ma 24 lata, na budowach pra-
cuje ósmy rok. Głównie na czarno.
– Miałem firmę, ale po roku dałem so-
bie spokój. Od tego czasu pracuję dla
jednej firmy, gdy są zamówienia – do-
daje. Adam pracuje przez kilka mie-
sięcy, potem kilka tygodni przerwy.
I znów to samo. – Ratuję się fuchami
– opowiada.

Rządowe propozycje dla młodych
w niedzielę przedstawił premier Do-
nald Tusk. Żeby zwiększyć stabilność
zatrudnienia młodych, rząd chce, by
firmy, które za publiczne pieniądze
biorą absolwentów na staże, musiały
przynajmniej na tyle samo ich za-
trudniać (staż trwa do pół roku). Że-
by zwiększyć wiarygodność wobec
banków, młodym pracującym sezo-
nowo premier proponuje sezonowe
umowy o pracę – zawierane na więcej
niż jeden sezon. To pomysły na drugą
kadencję, jeśli PO wygra.

– Nie chcą mnie zatrudnić legalnie
na kilka miesięcy, dlaczego mieliby
podpisać umowę na kilka lat, nawet
sezonową? – pyta Adam. Dodaje, że
w takiej sytuacji jak on w miasteczku
jest większość młodych. 

Rządowe propozycje krytykują też
pracodawcy. – Warunki tak szybko się
zmieniają, że podpisanie z pracowni-
kiem kontraktu sezonowego na dwa-
-trzy lata jest niemożliwe – mówi Jere-
mi Mordasewicz, ekspert Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”, od lat związany z branżą
budowlaną. Przypomina, że dwa lata
temu rząd obciął wydatki na budowę
dróg o połowę. – Jak firmy budowlane
mają utrzymać zatrudnienie na tym
samym poziomie, gdy zamówienia spa-
dają? Nie będziemy się wiązać z pra-
cownikami, których nie potrzebujemy
– argumentuje Mordasewicz.

Podobnie jest w ogrodnictwie czy
turystyce. To, ilu pracowników po-
trzeba, zależy od pogody. Wystarczy
gorszy sezon i właściciel restauracji
czy gospodarstwa zostanie z ludźmi,
dla których nie ma pracy. 

Według Pawła Kądzieli, wicedy-
rektora Urzędu Pracy w Słupsku, na-
kaz zatrudniania stażystów zniechę-
ci pracodawców do przyjmowania ab-
solwentów na staże. – Wtym roku pie-
niądze na staże obcięto o40 proc. Wy-
bieramy na staże tylko pracodawców,
którzy zatrudnią stażystów. A i tak le-

dwie 30 proc. młodych dostaje pracę po
stażu. Rządowe pomysły mogą sprawić,
że firmy zrezygnują ze stażystów – uwa-
ża Kądziela. 

Jego obawy potwierdza Bożena
Rompalska z firmy Kamir produkują-
cej podzespoły do autobusów. Firma
właśnie przyjęła na trzymiesięczny staż
konstruktora po politechnice. – Jeśli się
nie sprawdzi, to nie mogę go zatrudniać
na kolejne pół roku, bo to dodatkowe
koszty. Lepiej by było, gdyby jak wprzy-
padku robót interwencyjnych, jeśli sta-
żysta się nie sprawdzi, urząd pracy przy-
syła kolejnego – mówi Rompalska. 

Monika Zakrzewska, ekspert rynku
pracy PKPP Lewiatan, przypomina, że
kiedyś był już nakaz zatrudniania sta-
żystów: – Nie sprawdził się irząd się zte-
go wycofał.

Banki na młodych zkontraktami se-
zonowymi nie będą przychylniej pa-
trzeć. 

– To zły pomysł, nikt go z nami nie
konsultował – mówi bankowiec, który
jeszcze trzy lata temu pożyczał pienią-
dze na mieszkania osobom zniską zdol-
nością kredytową. Zwraca uwagę na ob-
ostrzenia nadzoru finansowego. Banki
nie mogą pożyczać pieniędzy osobom,
jeśli rata przekracza połowę ich pensji.
– Młodzi na kontraktach sezonowych
zarabialiby niewiele i tylko przez kilka
miesięcy. A raty trzeba płacić co mie-
siąc. Z czego? – pyta bankowiec.

Według Wiktora Wojciechowskie-
go, eksperta fundacji Leszka Balcero-
wicza Forum Obywatelskiego Rozwo-
ju, rozwiązaniem problemu niestabil-
ności zatrudnienia młodych byłyby luź-

niejsze zasady zwalniania pracowników
z umowami na czas nieokreślony. FOR
w najnowszej analizie podaje, że
w 2010 r. co czwarty pracownik praco-
wał na umowie na czas określony, odzie-
ło lub zlecenie. To najwyższy odsetek
w UE. Przeciętnie w UE na umowach
czasowych pracuje 14 proc. zatrudnio-
nych. A w ciągu ostatnich dziesięciu lat
odsetek pracowników zatrudnionych
na czas określony wzrósł z 6 do 27 proc.

W 2010 r. w Polsce i Hiszpanii na
umowach „śmieciowych” pracowało aż
62 i 55 proc. młodych w wieku 18-24 lat.
W latach 2000-09 w Hiszpanii, Portu-
galii iPolsce, gdzie umów „śmieciowych”
jest najwięcej, wśród pracujących kró-
cej niż rok było ich 60-80 proc. Dla po-
równania, wkrajach, gdzie ochrona pra-
cowników zatrudnionych na stałe jest
relatywnie niska (np. w Wielkiej Bryta-
nii, Danii), odsetek umów czasowych
wśród pracowników o krótkim stażu
pracy wynosił ok. 20 proc.

– Uelastycznienie warunków roz-
wiązywania stałych umów o pracę jest
niezbędne, żeby firmy zaczęły chętniej
niż obecnie zatrudniać nowych pra-
cowników na czas nieokreślony – mówi
Wojciechowski.

Proponuje, by w przypadku zatrud-
nienia trwającego nie dłuższej niż rok
okres wypowiedzenia wynosił dwa ty-
godnie, czyli tyle, ile dziś przy umowach
na czas określony. W przypadku dłuż-
szego stażu okres wypowiedzenia po-
winien wynosić miesiąc, jak np. w Buł-
garii, Rumunii, Australii iwkrajach, gdzie
w ogóle nie ma ustawowych terminów
wypowiedzenia, czyli w USA i Danii. �

Jak urządzić młodych 
Pracodawcy i eksperci krytykują pomysły rządu. – Nie będziemy
wiązać się z pracownikami, których nie potrzebujemy – mówią 

Praca sezonowa. Zbiory truskawek w Buszkowie koło Bydgoszczy
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„Sytuacja na Białorusi przedsta-

wiana przez polskie media jest wy-

paczona. Łukaszenka zaprowadził

w kraju porządek, nie pozwolił roz-

kraść przemysłu, zapewnił wzrost go-

spodarczy”. To nie cytat z mediów

białoruskich, ale słowa kandydata

PiS na senatora z Opolszczyzny.

– Chcecie mnie opluć – wycedził Ja-
nusz Sanocki, gdy zapytaliśmy go
o wypowiedzi na temat Białorusi.
– Chcecie mnie przedstawić jako kan-
dydata, to proszę pisać o moim pro-
gramie, zainteresować się losem szy-
kanowanych lokalnych dziennikarzy.
Jesteście najbardziej parszywą gaze-
tą, a to pytanie o Białoruś to potwier-
dza – uciął.

O czym nie chciał rozmawiać star-
tujący z listy PiS na senatora szef lo-
kalnego tygodnika „Nowiny Nyskie”,
prawicowy radny powiatowy, który
Unię Europejską nazywa ZSRR-bis
i liczy na to, że szybko upadnie z rów-
nym hukiem co Sowiety?

Np. otym, że na początku roku wy-
stąpił w reportażu białoruskiej tele-
wizji. Mówił obraku demokracji wPol-
sce. Jako przykład podał rodzinną Ny-
sę, gdzie jego zdaniem wymiar spra-
wiedliwości jest skorumpowany, no-
torycznie łamie prawo, a ludzie do-
magający się sprawiedliwości są szy-
kanowani (chodziło o lokalne referen-
dum, które popierał, a przy którym
prokuratura  sprawdzała, czy doszło
do sfałszowania podpisów, a policja
wzywała podpisanych na przesłucha-
nia, co Sanocki uznał za zastraszanie).

Materiał państwowa białoruska
telewizja zakończyła słowami: „Pola-
cy mydlą oczy i wsadzają nos w cu-
dze sprawy, zamiast sprawiedliwie

i zgodnie z prawem zajmować się wła-
snymi problemami”.

Oudziale Sanockiego wbiałoruskim
reportażu materiał zrobił Polsat. Sa-
nocki poszedł dalej. Zachwalał świet-
ny stan dróg na Białorusi, wzrost go-
spodarczy, spokój w państwie.

O krytykach tego występu powie-
dział w propisowskiej internetowej Nie-
zależnej Gazecie Obywatelskiej: „Ja-
kieś całkowite kreatury potępiają nas
za udzielenie wywiadu dziennikarzom
białoruskim, tak jakby rozmowa z ja-
kimkolwiek zagranicznym dziennika-
rzem była zabroniona. Słowem – jak za
Stalina! I to jest demokracja?”.

W marcu Sanocki skorzystał z za-
proszenia tamtejszego ministerstwa
spraw zagranicznych i odwiedził Bia-
łoruś. Potem oprotestował pomysł „Ty-
godnika Podhalańskiego”, by gazety lo-
kalne wsparły uwięzionego na Biało-
rusi Andrzeja Poczobuta, korespon-
denta „Gazety”. 

Szef opolskiego PiS Sławomir Kło-
sowski, który zaproponował kandyda-
turę Sanockiego na senatora, mówi, że
on na pewno tak nie myśli o Białorusi,
jak mówi. – Chciał tylko zwrócić uwagę
na problemy w Nysie – tłumaczy.

Sanocki w 1980 r. był jednym z za-
łożycieli NSZZ „S” w Nysie, interno-
wany w stanie wojennym. W latach
1998-2001 był burmistrzem Nysy z ra-
mienia prawicowej Ligi Nyskiej. Nysa-
nie nie wybrali go na kolejną kadencję.
Od 1995 r. związany jest z Ruchem Oby-
watelskim na rzecz Jednomandato-
wych Okręgów Wyborczych. W 2001 r.
odznaczony przez prezydenta RP
Srebrnym Krzyżem za zasługi w bu-
dowie demokracji. �

JOANNA PSZON, OPOLE

Kandydat PiS zachwala
Aleksandra Łukaszenkę

W okręgu bydgoskim jest wyraź-

ny lider – Radosław Sikorski (PO),

a reszta daleko z tyłu. Ciekawiej za-

powiada się bitwa o Senat.

Platforma postawiła na doświad-
czonych parlamentarzystów. Nr 1 jest
oczywisty – szef MSZ i wiceszef par-
tii Radosław Sikorski. Choć nie an-
gażuje się zbytnio w sprawy regio-
nu, może liczyć na duże poparcie.
Cztery lata temu zdobył w wyborach
rekordowe 117 tys. głosów i zdekla-
sował rywali nie tylko z PO, ale i z po-
zostałych partii. 

Dwójka na liście PO to Teresa Pio-
trowska, była wojewoda bydgoska. Nie-
znana wWarszawie, ale wregionie ak-
tywna. Za nią wschodząca gwiazda
PO rzecznik prasowy klubu parla-
mentarnego Paweł Olszewski. Zaczy-
nał jako radny, stopniowo wspinał się
po szczeblach parlamentarnej karie-
ry. Pracował w sejmowej komisji ds.
wyjaśnienia śmierci Krzysztofa Olew-
nika. Od wiosny staje się jedną z naj-
lepiej rozpoznawalnych twarzy Plat-
formy. 

Na dalszych pozycjach też znaleź-
li się obecni parlamentarzyści: Jaro-
sław Katulski, Grzegorz Roszak,
Krzysztof Brejza. Ten ostatni miał być
wyżej, ale podpadł centrali partii, bo
zaangażował się w walkę o obwodni-
cę Inowrocławia – którą rząd obiecu-
je, ale nie buduje. 

Na dziewiątym miejscu Graży-
na Ciemniak – do tej pory kojarzo-
na z lewicą, zaangażowana dzia-
łaczka SLD. W parlamencie zastą-
piła Janusza Zemk ego, który dostał
się do europarlamentu. 

W PiS walka frakcji o kształt list
trwała do ostatniej chwili. Rywalizo-
wali ze sobą bardzo bliscy Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu Kosma Złotow-
ski i Grzegorz Schreiber oraz bardziej
umiarkowany poseł Tomasz Latos.
Zwyciężyła grupa Schreibera i Zło-
towskiego. Pierwszy wylądował na

pierwszym miejscu listy w podłódzkim
Zgierzu, drugi otwiera listę bydgoską.
Latos jest drugi. Wielkim nieobecnym
będzie kończący parlamentarną przy-
godę Wojciech Mojzesowicz. Już wtrak-
cie kadencji odszedł do PJN.

Ciemne chmury wiszą też nad byd-
goską lewicą. Od lat największe popar-
cie zyskiwał Janusz Zemke. Teraz So-
jusz postawił na Annę Bańkowską, by-
łą prezes ZUS. Cztery lata temu Zemke
zdobył 42,3 tys. głosów, Bańkowska
– 7,2 tys.

Bez niespodzianek wPSL. Od lat wy-
stawia na jedynce znanego posła Euge-
niusza Kłopotka. WBydgoszczy nie mo-
że liczyć na wielkie poparcie, ale na pro-
wincji  na sporo głosów. 

Bydgoską listę PJN otworzy mało
znany Andrzej Walkowiak, były poli-
tyk PiS.

Ciekawiej zapowiada się bój o man-
dat senatorski. Zawalczą dwaj byli pre-
zydenci Bydgoszczy – Roman Jasia-
kiewicz i Konstanty Dombrowicz. Obaj
byli wspierani przez Platformę, ale te-
raz startują z własnych, obywatelskich
komitetów i mogą pogrążyć partyj-
nych kandydatów. Jasiakiewicz, gdy
rządził miastem, należał do SLD, ale
przez kilka ostatnich miesięcy był
członkiem PO. Lokalna Platforma
chciała go wystawić do Senatu, ale nie
było na to zgody władz krajowych, któ-
re postawiły na nierozpoznawalnego
Andrzeja Kobiaka. Jasiakiewicz star-
tuje więc niezależnie, a PO wyrzuciła
go z partii. 

Na spore poparcie może liczyć też
Dombrowicz, który ma dobre stosunki
z Radiem Maryja. Jeśli redemptory-
sta udzieli mu poparcia, to może po-
konać kandydata PiS – nauczyciela
Marka Gralika.

SLD wystawiło jedną z najaktyw-
niejszych i najpopularniejszych bydgo-
skich radnych Annę Mackiewicz. �

MARCIN KOWALSKI

KRZYSZTOF AŁADOWICZ

Miasta przed wyborami 

Sikorski i peleton

KATARZYNA

WIŚNIEWSKA

GAZETA 
WYBORCZA

Telewizja  „zakpiła z chrześcijan
wPolsce iztego, co jest korzeniem pol-
skiej tożsamości” – stwierdził ks. Hen-
ryk Zieliński w„Idziemy”. Naczelny ty-
godnika zdenerwował się na TVP, po-
nieważ Adam „Nergal” Darski, lider
zespołu Behemoth, został jurorem mu-
zycznego show  „The Voice of Poland”. 

Ks. Zieliński nie jest sam: wedle Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Dzienni-
karzy udział w programie „zdeklaro-
wanego satanisty i wroga chrześci-
jańskich wartości stoi w sprzeczności
z misją TVP”. 

Bp Wiesław Mering wezwał w so-
botę (i to w katedrze) do niepłacenia
abonamentu wramach „protestu oby-
watelskiego”, gdyby prośby o wyrzu-

cenie Nergala nie poskutkowały. Zaś eg-
zorcysta ks. Andrzej Grefkowicz wroz-
mowie z „Naszym Dziennikiem” po-
wiedział: „Nie ma wątpliwości, iż decy-
zja TVP ozaproszeniu Adama Darskiego
jest jawnym promowaniem sekt i sata-
nizmu”. 

Duchownych oburza, że Nergal na
koncercie wgdyńskim klubie podarł Bi-
blię inazwał ją kłamliwą księgą. Wsierp-
niu sąd uznał, że Nergal nie popełnił
przestępstwa z art. 196 kodeksu karne-
go (obraza uczuć religijnych), bo to, co
zrobił, „było swoistą formą sztuki wpi-
saną w stylistykę grupy Behemoth”. 

Ks. Zielińskiego sąd nie przekonu-
je: „Każda próba wyśmiania, zawsty-
dzenia i wykluczenia milionów ludzi
z prawa do godnej obecności w życiu
publicznym jest osłabianiem Polski”.

Nie rozumiem, jak obecność Nerga-
la w TVP miałaby wykluczać chrześci-
jan? Chyba że wykluczy ich sprzed te-
lewizora –bo pobożny katolik powinien
w tym czasie zmienić kanał, a najlepiej

zaprotestować, wychodząc na spacer.
Jestem chrześcijanką i nie czuję się ani
wykluczana, ani obrażana. A w TVP
Nergal nie będzie darł Biblii, ale oceniał
wokalistów. Poza tym w naszym kraju
mieszkają też ludzie, których tożsamość
nie jest katolicka, ale nie przestaje być
przez to polska (to możliwe!). 

Ks. Zieliński: „Nie mamy wostatnich
latach wielu symboli i idei jednoczących
naród ani wielu powodów do dumy. Do
tego ciągłe upokarzanie Polski przez jej
przywódców i na arenie międzynaro-
dowej. A do tego coraz częstsze przy-
zwolenia mediów iwładzy na szarganie
chrześcijańskich świętości”. 

Frazy oupokarzaniu Polski przez jej
przywódców brzmią jakoś znajomo.
Nawiasem mówiąc, Nergal obraził wcze-
śniej uczucia religijne m.in. Jolanty
Szczypińskiej i kilku innych członków
PiS na Pomorzu: zeznawali w jego pro-
cesie, choć na koncercie nie byli. 

Nie wiem, co niektórych duchow-
nych zajmuje bardziej: Nergal czy kam-
pania wyborcza, ale tak się składa, że
jednym znaszych najlepszych towarów
eksportowych jest... Behemoth. Za gra-
nicą zespół Nergala odnosi gigantyczne
sukcesy. Może warto być dumnym zcze-
goś innego niż zrodzimego katolicyzmu
i patriotyzmu? �

STRONNICZY PRZEGLĄD PRASY KATOLICKIEJ

STRASZENIE NERGALEM
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Artykuł „Przykuci do łóżka” i roz-
mowa z prof. Jackiem Jassemem „Le-
żenie nie uzdrawia” („Gazeta” z 24-
-25 sierpnia) przedstawiają hospita-
lizację na onkologii jako „złoty biz-
nes”. Nie mogę się z tym zgodzić. 

Leczeniem ambulatoryjnym,
w tym radioterapią, objęci są przede
wszystkim chorzy mieszkający bli-
sko ośrodka, w dobrym stanie ogól-
nym. Niestety, często jeszcze przyj-
mowani są chorzy z zaawansowa-
nymi nowotworami, w nie najlep-
szym stanie ogólnym. Czy powinni
być leczeni ambulatoryjnie? Jedni
tak, a inni nie. 

Radioterapia najczęściej trwa
pięć-sześć tygodni. W miarę postę-
pu leczenia stan chorego pogarsza
się i u prawie 80 proc. ujawnia się
ostry odczyn popromienny. Chorzy
wymagają ciągłego leczenia osło-
nowego, nie wyłączając weekendów.
Potrzebują środków przeciwbólo-
wych i przeciwobrzękowych, nie-
rzadko kroplówek i antybiotyków. 

Silne odczyny – obrzęk krtani,
mózgu, duszność – występują nagle

i są nie do przewidzenia. To onkolog
odpowiada za stan chorego, obojętnie,
czy jest on na przepustce, czy w hote-
lu, w myśl prof. Jassema. W opinii śro-
dowiska onkologów radioterapeutów,
którą upoważniony jestem wyrazić,
zatrzymując chorego w szpitalu, nie
naciągają oni NFZ. To raczej NFZ nie
w pełni finansuje wszystkie elementy
świadczenia nazywanego „hospitali-
zacją do radioterapii”.

Aspekt społeczny to kolejny pro-
blem. Dla chorych mieszkających
w pobliżu ośrodka, w dobrym stanie
ogólnym, z dostateczną opieką do-
mową – leczenie ambulatoryjne jak
najbardziej. Ale dla tych z daleka, sła-
bych, biednych, bez dostatecznej opie-
ki – zdecydowanie nie. 

Liczba ośrodków radioterapii
wzrosła w ostatnich pięciu latach
z 21 do 30. Nieźle, ale ciągle za mało.
Stąd inicjatywa Ministerstwa Zdro-
wia tworzenia sieci satelitarnych
ośrodków w każdym województwie,
związanych z regionalnym centrum
onkologii. A więc albo satelity, albo
hotele. Jedno i drugie równocześnie

nie ma sensu – Polskie Towarzystwo
Radioterapii Onkologicznej jest zde-
cydowanie za tym pierwszym. Ja oso-
biście też.

Prof. Jassem namawia do odsyła-
nia chorych z „drogich” oddziałów
do „tanich” hoteli. No dobrze, ale kto
je będzie budował i za co? Minister-
stwo – nie! NFZ – nie! To wbrew prze-
pisom. Zostają prywatni inwestorzy.
Jeżeli to ma być tak jak w Kanadzie
(o której prof. Jassem mówi) lub
USA, to inwestor wyda pieniądze,
a potem powinien wedle kanadyjsko-
-amerykańskiego wzorca liczyć za do-
bę 1/6-1/8 kosztu hospitalizacji. W USA
to się opłaca, bo koszt dnia hospitali-
zacji to 1200-1800 dolarów. Ale w Pol-
sce, jeśli utrzymać tę proporcję, in-
westor dostałby za dobę ok. 30 zł. Już
widzę, jak szybko plajtuje. Jeśli pod-
niesie cenę – też.

Zostawmy hospitalizację i jej fi-
nansowanie, jak jest. To nie jest klu-
czowy element obecnych i perspek-
tywicznych strategii w onkologii. Ma-
ją one doprowadzić do sytuacji, aby
chory na raka miał dostęp do lecze-
nia – blisko, szybko, bezpiecznie i sku-
tecznie. Hotele tego nie załatwią. �

PROF. DR HAB. BOGUSŁAW MACIEJEWSKI

DYREKTOR INSTYTUTU ONKOLOGII W GLIWICACH,

PRZEWODNICZĄCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA

RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

Łóżko nie leczy raka – ale…
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ZMARŁ

KS. KA ZI MIERZ 
HE RUD 

W niedzielę wieczo-

rem wpoznańskim do-

mu księży emerytów

zmarł ks. Kazimierz

Herud. Miał 104 lata

i był najstarszym ka-

płanem w Polsce. 

Urodził się 13 grudnia 1906 roku
w Droszewie koło Kalisza jako dwu-
naste z piętnaściorga dzieci. Świę-
ceń kapłańskich udzielił mu w 1933 r.
kard. August Hlond. 

Podczas II wojny światowej był
więziony w obozie koncentracyj-
nym w Dachau, do Polski wrócił
w 1946 roku. 11 lat później został pro-
boszczem w Brodach Poznańskich

k. Dusznik. Najstarsi wierni pamięta-
ją go, jak skuterem objeżdżał swoją pa-
rafię. Co roku rozliczał się z każdej wy-
danej złotówki, remontował zabytko-
wy kościół i pomagał siostrom urszu-
lankom z pobliskich Pniew. Parafia-
nie darzyli go ogromnym szacunkiem. 

Na emeryturę przeszedł 13 grud-
nia 1981 r., w dniu wprowadzenia w Pol-
sce stanu wojennego. I choć zamiesz-
kał w Domu Księży Emerytów w An-
toninku, to nigdy nie czuł się emery-
tem. Lubił zakupy na poznańskich tar-
gowiskach, wybierał się na prze-
chadzki do ratajskiego centrum han-
dlowego. Chętnie rozmawiał z dzien-
nikarzami. Kiedy w dniu setnych uro-
dzin pytaliśmy go, czego sobie życzy,
zacytował słowa biblijnego Symeona:
„Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze
Twemu w pokoju”. 

Takie też słowa wydrukował na swo-
im jubileuszowym obrazku. Odszedł
w pokoju w niedzielny wieczór.  � CYT
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EWA SIEDLECKA

– Wszyscy, którzy nie robią nic, by
wyrównać sytuację niepełnospraw-
nych wyborców, powinni się wsty-
dzić – mówiła wczoraj na konferen-
cji prasowej szefowa radiowej Trój-
ki Magdalena Jethon. Zainauguro-
wała akcję z rzecznikiem praw oby-
watelskich „Wybory dla wszystkich”.
Jej partnerami są „Gazeta Wybor-
cza” i „Newsweek”.

– W demokracji prawa nie mogą
być fasadowe – mówiła rzecznik praw
obywatelskich Irena Lipowicz. – Oby-
watel powinien móc z nich korzystać.
Jeśli tworzymy bariery wlokalach wy-
borczych, to nie tylko uniemożliwia-
my skorzystanie z prawa do głosowa-
nia, ale też upokarzamy osoby nie-
pełnosprawne, tworząc u nich po-
czucie wykluczenia i bezradności.

Rzecznik praw obywatelskich wy-
stąpiła z inicjatywą powołania koalicji
Sprawna Demokracja, by zjednoczyć
działania wszystkich osób i instytucji,
które chcą występować na rzecz rów-
nych praw obywateli.

Prof. Lipowicz podkreślała, że do-
brze się stało, iż osoby niepełno-
sprawne dostały możliwość głosowa-
nia korespondencyjnego i przez peł-
nomocnika. Jednak nie może się to
stać dla gmin alibi, by nie przystoso-
wywać lokali do ich potrzeb.

Dostosowanie to nie tylko zlikwido-
wanie barier architektonicznych, np.
zbudowanie podjazdu dla wózków. Ba-
riery to także np. za wysoko wiszące
ogłoszenia wyborcze, brak lupy dla osób
niedowidzących czy niewygłuszenie lo-
kalu (bez tego osoby niedosłyszące sły-
szą pogłos). 

Wczoraj w siedzibie Trójki zorgani-
zowano dla dziennikarzy symulację:
mogli np. założyć specjalne gogle, by
wczuć się w sytuację osoby niedowi-
dzącej idotrzeć do urny. Mogli też zwy-
sokości siedzącego na wózku inwalidz-
kim wrzucać kartkę do typowej urny.
To niewykonalne.

– Umożliwienie osobom niepełno-
sprawnym osobistego oddania głosu to
często nie problem pieniędzy – mówił
Piotr Pawłowski, szef Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji. – Przez lata pa-
trzyłem, jak obok mojego niedostęp-
nego lokalu wyborczego stoi wpełni do-
stosowany dom kultury i jakoś nikt nie
pomyślał, żeby to tam zrobić wybory.
A kiedy wreszcie dostosowano mój lo-
kal, to okazało się, że nie ma dozorcy
z kluczem do bramy, przez którą mógł-
bym wjechać wózkiem.

W ramach koalicji Sprawna Demo-
kracja rzecznik patronuje konkursowi
ogłoszonemu przez Fundację Instytu-
tu Rozwoju Regionalnego na gminę, któ-
ra zorganizuje wybory w sposób naj-
bardziej przyjazny osobom niepełno-

sprawnym. Zgłoszenia można nadsy-
łać do 19 września. 

Kampania ma też promować wie-
dzę o nowych formach głosowania. 

Na poniedziałkowej konferencji
przedstawiciele organizacji osób nie-
widomych iniesłyszących zwracali uwa-
gę, że komitety wyborcze nie dbają odo-
stępność materiałów wyborczych dla
osób niepełnosprawnych. Strony in-
ternetowe nie są dostosowane do po-
trzeb osób niedowidzących, format za-
mieszczanych tam dokumentów nie
jest dostępny dla programów głośno -
mówiących, nie ma też tłumaczenia na
język migowy spotów wyborczych. 

– W czerwcu zwróciliśmy się do
20 partii o przesłanie nam drogą elek-
troniczną informacji o ich programach
wyborczych, bo chcemy je opracować
w sposób dostępny dla osób niewido-
mych iniedowidzących iumieścić na na-
szej stronie internetowej. Odpowiedzieli
nam tylko Zieloni 2004 – mówiła Agniesz-
ka Kamińska ze stowarzyszenia De Fac-
to. – Można z tego wnioskować, że par-
tie nie mają po prostu osobom niepeł-
nosprawnym nic do zaoferowania.

Rzecznik szacuje, że około 2 mln
osób niepełnosprawnych nie bierze
udziału w wyborach, choćby chciało
– właśnie z powodu tego typu barier. �

Wszystko o akcji:

Wyborydlawszystkich.pl

Wybory: za wysokie progi
Za wąskie drzwi, brak podjazdu, urna za wysoko, pogłos w lokalu
wyborczym – takie bariery odgradzają osoby niepełnosprawne
od wzięcia udziału w wyborach

Marek Niedźwiecki z radiowej Trójki pokazuje, jakie kłopoty mają niewidomi w lokalach wyborczych, by wrzucić kartkę do urny
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Agencja Bezpieczeństwa We-

wnętrznego ze Służbą Bezpieczeń-

stwa Ukrainy rozbiła międzynarodo-

wą grupę przestępczą zajmującą się

m.in. praniem brudnych pieniędzy.

Na jej działalności skarb państwa

stracił miliardy złotych.

Informacja o „miliardach” padła z ust
prowadzącej śledztwo prok. Hanny
Gorajskiej-Majewskiej. To pokazuje
niespotykaną – według naszych źró-
deł – skalę śledztwa. O śledztwie, za-
trzymaniach i aresztowaniach po-
informowały wczoraj wspólnie Pro-
kuratura Apelacyjna w Warszawie
oraz Agencja Bezpieczeństwa We-
wnętrznego.

Śledztwo trwa od wiosny i obej-
muje dwa równoległe wątki. Pierw-
szy dotyczy sprowadzania i dystry-
bucji towarów z Azji Południowo-
-Wschodniej, głównie z Chin, odzie-
ży, sprzętu AGD i innych towarów.
Transporty przypływały kontenera-
mi do portów Polski i Niemiec. Głów-
nym centrum dystrybucyjnym była
Wólka Kosowska pod Warszawą (kil-
ka miesięcy temu spłonęła tam część
magazynów i stoisk handlowych).
Ale międzynarodowa grupa działa-
ła także w Czechach i Niemczech. 

Według ABW i prokuratury war-
tość sprowadzanych towarów była
drastycznie zaniżana w dokumen-
tach. Prokurator Gorajska-Majew-

ska mówiła wczoraj, że część doku-
mentów była fałszywa, importerzy
w większości przypadków nie odpro-
wadzali podatków, a cały proceder „nie
był poddany żadnej kontroli służb po-
datkowych”.

Zyski z tak prowadzonego handlu
wywożone były w walizkach za grani-
cę, do naszych sąsiadów: na Ukrainę,
Litwę i Łotwę. A stąd przekazywane
albo do Chin i Wietnamu, albo na kon-
ta w tzw. rajach podatkowych.

1 września służby specjalne ude-
rzyły równocześnie w kilku krajach.
W Polsce ABW zatrzymała trzech Po-
laków i dwóch Wietnamczyków. W go-
tówce i na rachunkach bankowych za-
trzymano ponad 5 mln zł. Cztery oso-
by zostały aresztowane pod zarzutem
udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej i prania pieniędzy. 

Jednocześnie poza Polską zatrzy-
mano 23 osoby, w tym – na Ukrainie
– głównego organizatora i nadzorcę
procederu obywatela Wietnamu.
A także kurierów i organizatorów nie-
legalnego transferu pieniędzy. Płk Ro-
bert Nawrot z ABW oszacował wczo-
raj, że skala wypranych pieniędzy też
sięga „miliardów złotych”. 

Od początku śledztwa w Polsce
ABW zatrzymała w sumie 24 osoby,
zrobiła blisko 180 przeszukań i zabez-
pieczyła w gotówce i na rachunkach
około 15 mln zł.  � WRÓB, PAP

ABW zamyka pralnię

Areszt, badania psychiatryczne,

rejestr skazanych, list gończy – to

może grozić za nadużycie wolności

słowa. W Polsce obowiązują takie

przepisy jak na Białorusi.

W poniedziałek wystartowała kam-
pania „Wykreśl 212 kk”. To przepis,
który za pomówienie przewiduje ka-
rę ograniczenia wolności lub grzyw-
ny, a za „pomówienie za pomocą
środków masowego komunikowa-
nia” – do roku więzienia. Choć od lat
nie orzeka się już kary pozbawienia
wolności, to ludzie trafiają do aresz-
tu np. dlatego, że nie zapłacili grzyw-
ny. W ramach procesu karnego tra-
fiają też na przymusowe badania psy-
chiatryczne – ostatnio warszawski
sąd usiłował wysłać na nie lidera PiS
Jarosława Kaczyńskiego w procesie
o pomówienie wytoczonym mu
przez b. szefa MSWiA Janusza Kacz-
marka. Mniej szczęścia miała kobie-
ta, która za pomówienie prokurato-
ra w prywatnym liście do niego spę-
dziła rok w areszcie, a potem na-
stępny – w szpitalu psychiatrycznym
na obserwacji. Fundacja Helsińska,
Izba Wydawców Prasy i Stowarzy-
szenie Gazet Lokalnych zainicjowa-
ły kampanię, której celem jest wy-
dobycie od polityków deklaracji, czy
opowiadają się za zniesieniem ka-
ralności nadużycia wolności słowa
tak, by tego rodzaju sprawy rozpa-

trywane były przez sądy cywilne. Do
akcji przyłączyły się m.in. SDP, Salon
24, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”.
A także Stowarzyszenie Wolnego Sło-
wa i Stowarzyszenie art. 61, które bę-
dą wysyłać do komitetów wyborczych
i poszczególnych polityków pytania
o stosunek do art. 212. 

– W ostatnich latach obserwujemy
wzrost skazań z artykułu 212. I te ska-
zania wcale nie dotyczą tylko dzien-
nikarzy – mówił Wiesław Podkański,
prezes Izby Wydawców Prasy. Na kon-
ferencji były ofiary tego przepisu. M.in.
Izabela Lewandowska-Malec, profe-
sorka prawa z UJ skazana za to, że po
bezskutecznym zgłaszaniu do proku-
ratury – jako radna – nieprawidłowo-
ści w urzędzie gminy wysłała do agen-
cji PAP pismo, w którym napisała
m.in.: „Skłaniam się do poglądu, że
burmistrz czyni na organ prokura-
torski pozaprawne naciski”. – Poczu-
łam, co to znaczy poniżenie. Sądził
mnie mój były student, a moi aktual-
ni studenci widzieli mnie na koryta-
rzu sądowym i czytali wokandę, na
której widniałam jako oskarżona. By-
łam poddawana kilkakrotnie bada-
niom psychiatrycznym – mówiła ła-
miącym się głosem. Jej sprawa jest
w Trybunale w Strasburgu. 

Historie ofiar artykułu 212 można
przeczytać na stronie akcji www.wy-
kresl212kk.pl. �ES

Niech zniknie art. 212 kk
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wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę

Niedzielny Marsz Jedności w Bia-
łymstoku przeciwko rasistowskim
i ksenofobicznym atakom, których
ostatnio coraz więcej na Podlasiu,
był pierwszym takim wydarzeniem
w mieście. Ważne, że się odbył, że
wzięli w nim udział prezydent Bia-
łegostoku Tadeusz Truskolaski, po-
litycy i mieszkańcy. 

Ale prawdą jest też to, że przyszła
garstka ludzi – ogromna większość
białostoczan nie widziała potrzeby,
by publicznie wyrazić sprzeciw wo-
bec zbezczeszczenia pomnika w Je-
dwabnem upamiętniającego za-
mordowanych Żydów i wobec in-
nych ksenofobicznych ekscesów. 

Mieszkam w Warszawie, pocho-
dzę zBiałegostoku. Byłem wniedzielę
w rodzinnym mieście i uczestniczy-
łem w Marszu Jedności. I nie jestem
w stanie pojąć, dlaczego policja nie
chroniła nas przed grupą ogolonych
na łyso, agresywnie wrzeszczących
narodowców i kiboli Jagiellonii. 

Już na samym początku – marsz
trwał mniej niż pół godziny, a trasa to
ok. 600 m – narodowcy przekrzycze-
li przemówienia organizatorów. Póź-
niej skandowali coraz głośniej i pew-
niej: „Wielka Polska narodowa”, „Na-
rodowy radykalizm”, „Polska cała tyl-
ko biała”, „Naszą bronią nacjonalizm”. 

Policjanci nie interweniowali. Po-
czątkowo policji nie było nawet w po-
bliżu widać. Kiedy ruszyliśmy, naro-

dowcy, skandując, podążali za nami.
Szybko zlali się z Marszem Jedności. 

Szliśmy ramię w ramię. My w ci-
szy, zszokowani, że narodowcy tak po
prostu weszli w nasz marsz i policja
ich nie powstrzymała. 

Narodowcy i kibole byli dumni i roz-
bawieni, bo było ich widać i słychać.
Pokazywali licznym ekipom telewi-
zyjnym, kto rządzi w Białymstoku. 

Grozę budziło ich gromkie skan-
dowanie: „Nie przepraszam za Je-
dwabne!”. Policjanci wciąż się przy-
glądali. To już nie wyglądało jak Marsz
Jedności, ale marsz nazistów. 

Mam wrażenie, że w Warszawie na
podobnej manifestacji nie doszłoby
już do tak gorszących scen. Jeśli Pa-
radę Równości czy manifę próbują za-
kłócić skini i narodowcy z ONR-u czy
NOP-u, policja nie dopuszcza ich do
demonstrujących. Od kilku lat nie do
pomyślenia jest, by narodowcy weszli
w tłum manifestujących i wykrzyki-
wali ludziom prosto w twarz obelgi ty-
pu „Polska cała tylko biała” albo „Pol-
ska wolna od pedałów”. 

W Białymstoku na to się odważy-
li. A białostocka policja nie zrobiła nic,
by garstka tych, którzy przyszli za-
protestować przeciwko złu, które ogar-
nia to miasto, nie czuła się zastrasza-
na i upokorzona. �
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Narodowcy i kibole byli
dumni, bo było ich widać
i słychać. Pokazywali
licznym ekipom
telewizyjnym, kto rządzi
w Białymstoku

GRZEGORZ SZYMANIK

Mariusz Sokołowski, rzecznik Ko-
mendy Głównej Policji: – Przekaza-
liśmy te informacje do naszego wy-
działu kryminalnego. Teraz będą ba-
dać, czy zostało złamane prawo.

Blood & Honour (czyli Krew i Ho-
nor, motto Hitlerjugend) i jego zbroj-
na bojówka Combat 18 to międzyna-
rodowe organizacje założone pod ko-
niec lat 80. w Wielkiej Brytanii. Po-
pierają idee narodowego socjalizmu,
a za cel wyznaczają walkę o „aryjską
kulturę iprzyszłość rasy”. Ostatnio do
tej zamkniętej dotąd grupy zgłaszają
się nowi sympatycy. To ci, którzy ma-
szerowali w pochodach ONR-u i Mło-
dzieży Wszechpolskiej, ale teraz nie
odpowiada im złagodzony wizeru-
nek tych organizacji. W zeszłym ro-
ku organizatorzy marszu z ONR
i Młodzieży Wszechpolskiej wydali
zakaz używania podczas pochodu
emblematów B&H.

Najbardziej rozbudowany oddział
Krwi i Honoru jest dziś na Podlasiu,
gdzie ostatnio doszło do kilku eks-
cesów rasistowskich. 

– Ta eskalacja to wynik bierności
instytucji państwa. Dwa lata temu
działała w Białymstoku grupa skinów
„Czwarta edycja”. Dewastowali po-
mniki, głównie żydowskie, rysowali
na murach swastyki. Sąd rejonowy
ich skazał, ale sąd drugiej instancji
zamienił wyroki na kary w zawie-
szeniu. Na dodatek oświadczył, że
wszystkiemu winne były media, któ-
re te akty antysemityzmu nagłaśnia-
ły – mówi Marcin Kornak, wydawca

magazynu „Nigdy Więcej” i założyciel
stowarzyszenia o tej samej nazwie, któ-
re walczy z rasizmem i ksenofobią. 

Ponad tydzień temu przedstawi-
ciele Krwi i Honoru mieli zlot na Kuja-
wach. Zdecydowali, że odświeżą stro-
nę redwatch.info, czyli internetową li-
stę „wrogów i zdrajców rasy”.

Na liście są punki, anarchiści i le-
wicowcy, działacze pomagający
uchodźcom, nauczyciele, dziennika-
rze. Obok zdjęć – prywatne telefony,
adresy i miejsca, gdzie często „zdraj-
ców rasy” można spotkać. I podpisy,
jak: „Zboczoną kurwę podnieca ścią-
ganie z drzew małp i zwożenie do na-
szego Białego Kraju”. 

Ostatnio redwatch.info był „zamro-
żony”. Od czasu aresztowania i skazania
osób zamieszanych w publikowanie tre-
ści na stronie (w grudniu zeszłego roku

Andrzeja P., Bartosza B. oraz Mariusza T.
sąd skazał na kary od 13 miesięcy do 1,5 ro-
ku bezwzględnego więzienia) nie poja-
wiały się nowe zdjęcia i adresy. 

– Jeśli pojawią się nowe treści na re-
dwatch.info i uznamy, że łamią prawo,
będziemy ścigać osoby odpowiedzial-
ne za ich umieszczenie – tłumaczy Ma-
riusz Sokołowski, rzecznik policji. 

Sokołowski dodaje, że redwatch.info
nie można zamknąć, bo jest na ame-
rykańskim serwerze.

– Przecież to mit, że z redwatchem
nie można nic zrobić. Przy odpowied-
niej współpracy dałoby się go zdjąć
z sieci. W USA istnieje specyficznie
traktowana wolność słowa, ale na pew-
no nie ma przyzwolenia na nawoły-
wanie do przemocy – uważają działa-
cze z antyfaszystowskiego stowarzy-
szenia Nigdy Więcej. �

Czarna lista „białych chłopców”
– Piękna zielona swastyka na pomniku likwidacji semickiego
chwastu – w taki sposób dewastację pomnika w Jedwabnem
chwalą polscy neonaziści z organizacji Blood & Honour 

Grupa nacjonalistów, którzy przeszkadzali w niedzielnym Marszu Jedności
w Białymstoku
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Świat

R E K L A M A

Jeśli Litwini nie zmienią ustawy

o oświacie, wznowimy strajk szkol-

ny – mówi „Gazecie” szef polskiej

Macierzy Szkolnej na Litwie. Wilno

podkreśla, że zmian nie będzie.

Niedzielna wizyta premiera Donalda
Tuska na Litwie zażegnała kolejny kry-
zys w pogarszających się ostatnio re-
lacjach Warszawy z Wilnem. Efektem
było zawieszenie strajku w polskich
szkołach i powołanie wspólnej komi-
sji mającej zbadać wpływ nowej usta-
wy oświatowej na nauczanie w pla-
cówkach polskiej mniejszości.

Polacy uważają nowe prawo za dys-
kryminujące, bo ogranicza liczbę
przedmiotów wykładanych w języ-

ku ojczystym, doprowadzi zapewne do
likwidacji wielu z ponad 100 szkół (do
niektórych uczęszcza kilku-kilkunastu
uczniów) i już w 2013 r. ujednolica ma-
turę z litewskiego we wszystkich pla-
cówkach oświatowych.

– Nie zamierzamy zmieniać ustawy
i nie widzę ku temu żadnych powodów
– cytował w poniedziałek premiera An-
driusa Kubiliusa dziennik „Lietuvos Ry-
tas”. – To jest wyraz złej woli ze strony
litewskiej – skomentował tę wypowiedź
poseł Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie (AWPL) Leonard Talmont.

W rozmowie z polską rozgłośnią
Znad Wilii w Wilnie Talmont przyznał
jednak, iż jest szansa na zmianę usta-

wy. Poseł tłumaczył, że rodakom na
Litwie zależy przede wszystkim na
opóźnieniu ujednolicenia egzaminu
maturalnego z języka litewskiego.

De facto nowa ustawa nie dyskry-
minuje bowiem polskiej mniejszości
– podobne przywileje, jakie przewi-
duje litewskie prawo, mają Litwini
w Polsce. Bardzo rozbudowane przy-
wileje szkół mniejszości narodowych
na Litwie to bowiem relikt z czasów
ZSRR, gdy Moskwa próbowała m.in.
w ten sposób rozgrywać jedną mniej-
szość przeciwko drugiej, szczególnie
na Litwie, której większość obywate-
li nigdy nie pogodziła się z radziecką
okupacją. �

ROZMOWA Z

Józefem Kwiatkowskim
prezesem Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna”
JACEK PAWLICKI: Premier Kubilius mó-

wi, że nie będzie zmiany ustawy

oświatowej. Czy za dwa tygodnie za-

czniecie znowu strajk?

JÓZEF KWIATKOWSKI: Zobaczymy, na ile
Litwini pójdą do przodu w rozmo-
wach wspólnej komisji. Jeżeli zmian
nie będzie, to wypowie się komitet

strajkowy. Wszystko jest możliwe, ze
strajkiem włącznie.
Czego oczekujecie od Litwinów?

– Chcemy, aby przywrócić obowią-
zujące do niedawna przepisy z 2003 r.,
zgodnie z którymi to rodzice uczniów
ze szkół mniejszości decydowali, w jakim
języku mają być prowadzone lekcje.
Ale Litwini pewnie się na to nie zgodzą?

– No, chyba nie...
Litwini tłumaczą, że nie dyskryminują

Polaków, tylko zmieniają prawo zgod-

nie ze standardami europejskimi. Mó-

wią też, że Polacy uczący się na Litwie

mają lepsze warunki niż uczniowie li-

tewskiej mniejszości w Polsce.

– Tak mówią od 20 lat. Tyle że sytu-
acja Litwinów w Polsce przez cały ten
czas poprawiała się, a nasza się pogar-
szała. My na Litwie przez ostatnie 20 lat
budujemy mury obronne wokół pol-
skiej szkoły, ale jest coraz gorzej.
Koniec końców przedłużany strajk bę-

dzie jednak niekorzystny dla dzieci, bo

narobią sobie zaległości...

– Na krótką metę tak, ale w dłuższej
perspektywie może odnieść oczeki-
wany skutek. �

Litwa nie ustąpi Polakom w oświacie 

Policjant
broni
Mubaraka 

Świadek w procesie byłego pre-

zydenta Egiptu zeznał, że nic nie wie

o rozkazie strzelania do demon-

strantów ostrą amunicją. Według

prokuratury rozkaz taki wydał Hosni

Mubarak.

Poniedziałek był trzecim dniem roz-
poczętego przed miesiącem proce-
su Mubaraka, jego dwóch synów i b.
szefa MSW Habiba al-Adlego. Byłe-
go prezydenta przewieziono do są-
du helikopterem prosto ze szpitala.
Podczas rozprawy leżał na noszach.

Mubarakowi i Al-Adlemu grozi ka-
ra śmierci, o ile zostanie udowodnio-
ne, że kazali zabijać demonstrantów.
Podczas rewolty, jaka ogarnęła Egipt
w styczniu i lutym i która doprowa-
dziła do ustąpienia Mubaraka, zginę-
ło ok. 850 osób. Nikt z oskarżonych
nie przyznaje się do winy.

Wczoraj zeznawał generał Husajn
Mursi, ówczesny szef wydziału łącz-
ności służby bezpieczeństwa w Ka-
irze. – Podczas 30 lat pracy w aparacie
bezpieczeństwa nigdy nie słyszałem,
by wydano rozkaz strzelania ostrą
amunicją do protestujących – powie-
dział sądowi. Według prokuratury
wcześniej Mursi mówił: że szef MSW
polecił strzelać, jeśli tłum zbliży się do
ministerstwa, więzień lub posterun-
ków policji.

– Rozkazano nam radzić sobie
w sposób, jaki uznamy za stosowny
– mówił Mursi. 28 stycznia słyszał, jak
dwóch oficerów narzeka, że nie ma-
ją środków, by bronić więzień i MSW,
dlatego zdecydowali wydać broń
i amunicję. Przewożono ją karetka-
mi pogotowia, bo auta policyjne by-
ły atakowane przez demonstrantów.

Gamal Eid, prawnik reprezentu-
jący rodziny ofiar, powiedział, że
Mursiego oskarżano o skasowanie
zapisów rozmów w pokoju opera-
cyjnym policji.

Na polecenie sędziego rozprawa
nie była tym razem transmitowana
przez telewizję. Opinia publiczna
jest z tej decyzji wielce niezadowo-
lona – ludzie obawiają się, że władza
chce coś przed nimi ukryć.

Przed sądem starli się zwolennicy
i przeciwnicy Mubaraka oraz adwo-
kaci obu stron. Demonstranci anty-
mubarakowi obrzucili kamieniami po-
licję, która zaczęła ich pałować. – Ma-
my dosyć odraczania posiedzeń sądu
– wołał Mohammed Essam, który przy-
jechał na proces z odległego mia-
steczka. – Mubarak musi wisieć! � RPS

MARIUSZ ZAWADZKI, WASZYNGTON

O
statnie tygodnie imiesiące
były beznadziejne dla
Ameryki i jej prezydenta.
Dane zpiątku pokazały, że
w sierpniu nie powstały

żadne miejsca pracy ibezrobocie utrzy-
muje się na niezwykle wysokim jak na
USA poziomie 9,1 proc. Jeśli gospo-
darka będzie się rozwijać wtakim tem-
pie jak w pierwszym półroczu, to na
koniec 2011 roku okaże się, że wzrost
wyniósł niecały 1 proc. Formalnie, czy-
li zgodnie zdefinicjami ekonomistów,
to jeszcze nie recesja, ale praktycznie
– tak (w podobnym tempie przyrasta
liczba ludności w USA).

Na początku sierpnia świat ze zdu-
mieniem obserwował waszyngtońską
awanturę o dług publiczny. Departa-
ment Skarbu ostrzegał, że jeśli do
3 sierpnia limit długu nie zostanie pod-
niesiony przez Kongres, zabraknie pie-
niędzy na bieżące wydatki. Zdumieni
byli szczególnie Amerykanie, bo wnaj-
gorętszym momencie debaty między
Republikanami a Demokratami pre-
zydent zrezygnował z udziału w roz-
mowach i jakby wyparował. Kompro-
mis wypracowali w ostatniej chwili
przywódcy obu partii w Senacie. 

Obama go zaakceptował, choć li-
berałowie rozpaczali, że jest to niemal
zupełna kapitulacja przed Republika-
nami – wumowie nie ma mowy opod-
niesieniu najniższych od dziesięciole-
ci podatków dla najbogatszych, czego
prezydent domaga się bezskutecznie
od wielu miesięcy.

Nawet komentatorzy sprzyjający
Demokratom zaczęli się zastanawiać,
czy Obama ma podstawowe cechy po-
trzebne, aby być przywódcą. Mało kto
już rozpoznaje wzepchniętym do na-
rożnika i biernym prezydencie czło-
wieka, który w 2008 roku w kampanii
wyborczej porwał Amerykę obietni-
cą wielkiej zmiany. Popiera go już tyl-
ko 38 proc. Amerykanów.

Kiedy politycy się kłócili, nowo-
jorska giełda notowała rekordowe spad-
ki. Agencja Standard & Poor pierwszy
raz whistorii obniżyła Ameryce rating
kredytowy – z najwyższego AAA na

AA+. Nie miało to większych konse-
kwencji praktycznych, bo oprocento-
wanie obligacji (czyli amerykańskiego
długu) nie wzrosło, ale wprawiło wszyst-
kich w jeszcze bardziej ponury nastrój.

Stało się oczywiste, że jeśli prezydent
chce marzyć o drugiej kadencji, po-
trzebny jest nowy początek. Tydzień te-
mu Obama powołał na nowego szefa
swoich doradców ekonomicznych Ala-
na Kruegera, eksperta od bezrobocia
z Uniwersytetu Princeton. A w czwar-
tek wygłosi przed połączonymi izbami
Kongresu kluczowe przemówienie otwo-
rzeniu miejsc pracy i o gospodarce.

Nie wiadomo, co powie, ale prze-
mówienie już wywołało awanturę. Po-
czątkowo Obama chciał wystąpić wśro-
dę, czyli w pierwszym dniu pracy kon-
gresmenów po wakacjach. Ale wtedy
jest również debata republikańskich kan-
dydatów na prezydenta, wśród których
po raz pierwszy pojawi się gubernator
Teksasu Rick Perry. Zgłosił on swoją kan-

dydaturę ledwie trzy tygodnie temu, ale
od razu stał się faworytem wyścigu do
nominacji. Głównie z tego względu, że
połowa miejsc pracy stworzonych wca-
łej Ameryce przez ostatnie dwa lata po-
wstała w zarządzanym przez Perry’ego
Teksasie.

W ostatnią środę Obama wysłał list
otwarty do przewodniczącego Izby Re-
prezentantów Johna Boehnera, repu-
blikanina, z prośbą o przemówienie 7
września wieczorem. Boehner odpo-
wiedział, również publicznie: „W śro-
dę o 6.30 mamy zaplanowane głoso-
wania. Potrzeba też zwykle ponad
trzech godzin, żeby zabezpieczyć salę
Kongresu przed wystąpieniem prezy-
denta, dlatego moja rekomendacja jest
taka, żeby pańskie wystąpienie odby-
ło się następnego wieczoru, kiedy nie
będzie parlamentarnych lub logistycz-
nych przeszkód”.

– W historii USA nie zdarzyło się
wcześniej, żeby Kongres odmówił pre-

zydentowi, który chciał przemawiać – ko-
mentowała w „New York Timesie” hi-
storyk Betty Koed. – Kiedy gospodarka
jest w takim stanie, że czas odłożyć na
bok polityczne waśnie, politycy popeł-
niają kolejne głupstwo – mówił David
Rothkopf, urzędnik administracji pre-
zydenta Billa Clintona. – Waszyngton
znów okazał się piaskownicą pełną dzie-
ci, które nie chcą się razem bawić.

Po zakulisowych konsultacjach
w środę wieczorem Biały Dom wydał
oświadczenie, że prezydent Obama
„cieszy się na szansę przemawiania
w Kongresie w czwartek”. Obama zno-
wu ustąpił. Stanie na mównicy o siód-
mej wieczorem i nie będzie miał lek-
ko. Jeśli nie skończy w ciągu pół go-
dziny albo przynajmniej nie przyku-
je uwagi widzów, to przełączą na in-
ny kanał. O 7.30 wieczorem zaczyna
się pierwsza po wakacjach kolejka
NFL, narodowej ligi futbolu amery-
kańskiego. �

Obama pod ścianą 
Barack Obama wygłosi w Kongresie przemówienie, które ma udowodnić
Amerykanom, że jest właściwym człowiekiem na następne cztery lata 
w Białym Domu. To dopiero w czwartek, ale już doszło do falstartu

A
P
 P

H
O

T
O

/
P
A
B

L
O

 M
A
R

T
IN

E
Z
 M

O
N

S
IV

A
IS

Prezydent Obama za chwilę odleci do Detroit na obchody Święta Pracy, gdzie będzie mówił o walce z bezrobociem
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BARTOSZ T. WIELIŃSKI

W niedzielę drogowa blokada sta-
nęła pod miejscowością Banjska na
zachód od Mitrovicy, stolicy serb-
skiej enklawy w Kosowie. 

W przeciwieństwie do reszty kra-
ju, który w 2008 r. ogłosił niepodle-
głość, większość stanowią tu nie Al-
bańczycy, lecz Serbowie, którzy Ko-
sowo dalej uważają za serbską pro-
wincję. 

W niedzielę Serbowie zaprote-
stowali przeciwko zatrzymaniu
dwóch cystern wiozących paliwo
z Serbii do Mitrovicy przez żołnie-
rzy międzynarodowych sił KFOR,
którzy pilnują bezpieczeństwa od
zakończenia interwencji NATO
w 1999 r. Cysterny wjechały do Ko-
sowa przez zieloną granicę, a nie
przez obsadzone przez KFOR przej-
ście. 

Blokadę usunięto w poniedzia-
łek rano, gdy do Banjskiej ściągnięto
polskich i portugalskich żołnierzy,
którzy zaczęli otaczać protestują-
cych zasiekami z drutu kolczaste-
go.

Jeszcze niedawno dwie prze-
kraczające granicę ciężarówki nie
wywołałyby emocji, bo pilnowali jej
opłacani przez Belgrad funkcjona-
riusze rekrutowani spośród serb-
skiej społeczności. A ci przymyka-
li oczy na szmugiel. 

Tylko przemyt paliwa z Serbii, któ-
re jest potem sprzedawane na sta-
cjach w całym Kosowie, rocznie kosz-
tuje Prisztinę 40 mln euro.

Pod koniec czerwca Prisztina po-
wiedziała „dość” i ogłosiła zakaz im-
portu towarów z Serbii (Belgrad od
ogłoszenia niepodległości też zabra-
niał wwozu towarów z Kosowa).

Po to, by go wyegzekwować, na
serbsko-kosowskie pogranicze wy-
słano albańskich celników w asyście
policyjnych komandosów, którzy mie-
li siłą przejąć dwa przejścia granicz-
ne na północy. 

– Nie możemy tolerować tego, że
część naszego kraju to czarne dziury
– oświadczył premier Hashim Thaçi.
Wybuchły zamieszki, zginął albański
policjant, a na przejściach granicz-
nych spalono baraki. Na miejsce ścią-
g nięto wozy opancerzone KFOR,
a kontrolę nad granicą przejęli żoł-
nierze. 

Serbowie zaczęli wówczas bloko-
wać drogi prowadzące na przejście.
Po kilku tygodniach Belgrad przeko-
nał rodaków, by wrócili do domów. 

W piątek Belgradowi i Prisztinie
udało się zawrzeć ważny kompromis
– strony dogadały się, że na przej-
ściach podróżnym wbijane będą
stemple bez kosowskiego godła i na-
pisu „Republika Kosowa” (byłyby to
symbole niezależności, której Ser-
bia nie akceptuje), ale z napisem

„Służba Celna Kosowa”. Prisztina
i Belgrad zapowiedziały też, że oby-
dwa kraje będą mogły ze sobą han-
dlować. 

W poniedziałek kompromis od-
rzucili kosowscy Serbowie. – Rezul-
taty rozmów są dla nas tragiczne. To
praktycznie zdrada – oświadczyli po-
litycy w Mitrovicy. 

O nowych stemplach, a tym bar-
dziej o obecności albańskich celni-
ków, nie chcą słyszeć. Tymczasem
Prisztina zapowiedziała, że wkrótce
znowu wyśle swoich ludzi na pogra-
nicze. 

W Mitrovicy rozeszła się pogło-
ska, że celnicy to dopiero początek,
bo komandosi albańskiej policji ma-
ją zająć też sądy i urzędy, by na miej-
sce serbskich urzędników wprowa-
dzić ludzi wiernych Prisztinie.

Spór jest nie na rękę serbskiemu
prezydentowi Borisowi Tadiciowi,
który zabiega o to, by Bruksela nada-
ła jego pogrążonemu w kryzysie kra-
jowi status kandydata do UE. 

Goszcząca w zeszłym tygodniu
w Serbii kanclerz Angela Merkel
stwierdziła, że warunkiem zbliżenia
z Unią będzie „wycofanie się Serbii
z Kosowa”, czyli skończenie z opła-
caniem serbskiej administracji. 

– Nie zostawimy naszego narodu
na pastwę losu – oświadczył na to Ta-
dić. I dodał, że być może „opóźni to
wejście Serbii do UE”. �

Kosowscy Serbowie są
wściekli na rząd w Belgradzie
– To zdrada – mówią kosowscy Serbowie o porozumieniu władz 
w Belgradzie i Prisztinie w sprawie kontroli na granicy
i zniesienia zakazu handlu 

Jeszcze w lipcu chińskie koncer-

ny oferowały wysłannikom Kaddafie-

go broń wartą co najmniej 200 mln

dol. Chodziło o pociski przeciwpan-

cerne, rakiety ziemia-powietrze i ręcz-

ne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych.

Oferta była omawiana w lipcu w Pe-
kinie, gdzie przyjechała delegacja
doradców wojskowych Muammara
Kaddafiego. A sprawę ujawnił kana-
dyjski „Globe and Mail”, który po-
wołuje się na czterostronicowe me-
morandum znalezione przez rebe-
liantów w zdobytym Trypolisie. Ofer-
ta naruszała uchwaloną także gło-
sem Chin rezolucję ONZ z lutego
wprowadzającą m.in. zakaz sprze-
daży broni dla reżimu libijskiego. 

Broń miała być dostarczona za
pośrednictwem krajów trzecich – Al-
gierii i RPA. Zarówno te kraje, jak
i Chiny wszystkiemu zaprzeczają.
Chińskie MSZ potwierdza tylko, że
doradcy Kaddafiego przylecieli w lip-
cu do Pekinu i że istotnie doszło tam
do spotkania z przedstawicielami
firm zbrojeniowych. Ale rząd o ni-
czym nie wiedział, żadnych umów
z reżimem nie podpisano – zapew-
niła Jiang Yu, rzeczniczka chińskie-
go MSZ. Jiang nie odpowiedziała na
pytanie, jak mogło dojść do takich
kontaktów bez wiedzy władz.

Informacje o chińskiej ofercie po-
chodzą z memorandum z oficjalną
pieczęcią władz libijskich odnale-
zionego na śmietniku w dzielnicy Bab
Akkarah w Trypolisie, gdzie miesz-
kali najwierniejsi zwolennicy Kad-
dafiego. 

Doradcy wojskowi Kaddafiego
rozmawiali w Pekinie z przedstawi-
cielami firm China National Preci-
sion Machinery Import & Export
Corp. (CPMIC), China XinXing Im-

port & Export Corp. i China North In-
dustries Corp. (Norinco). Ten ostatni
Amerykanie oskarżają o łamanie sank-
cji wobec Iranu. 

Chińczycy mieli sugerować Libij-
czykom, by sprawę załatwić po cichu
i by posłużyć się pośrednikami – Algie-
rią i RPA – którzy w przeszłości współ-
pracowali już z Chińczykami przy tego
typu transakcjach.

Chińczycy podkreślali, że w al-
gierskich magazynach jest sporo chiń-
skiej broni i można ją szybko dostar-
czyć Kaddafiemu. Algieria wahała się
jednak, i skończyło się na spisaniu me-
morandum i umówieniu na dalsze ne-
gocjacje.

Czy chińska broń dotarła do Libii?
Nie zostało to udowodnione, choć li-
bijscy powstańcy są o tym przekona-
ni. – Jestem niemal pewny, że ta broń
została wykorzystana przeciwko nam
– mówi kanadyjskiej gazecie Omar Ha-
riri z Narodowej Rady Libijskiej.

Nowe władze libijskie decydują już
o kontraktach naftowych i dają pierw-
szeństwo krajom, które wsparły po-
wstanie. Wybierają też firmy, które za-
angażują się wodbudowę kraju isłychać
już, że nie palą się do robienia interesów
z Chińczykami. Odnalezione memo-
randum może ich wnieufności do Chin
tylko utwierdzić. � MAK

Chińczycy oferowali
broń Kaddafiemu

Oferta naruszała
uchwaloną głosem
Chin rezolucję ONZ
wprowadzającą m.in.
zakaz sprzedaży broni
dla reżimu libijskiego
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Czeski prezydent chce, aby jego

kraj wymógł na Brukseli zgodę na re-

zygnację Pragi z przyjęcia wspólnej

europejskiej waluty. Czesi zobowią-

zali się do tego, wchodząc do Unii

Europejskiej siedem lat temu.

– Jeśli miałbym coś nowego powie-
dzieć w sprawie euro, to mówiłbym
o opt-oucie na nasz obowiązek przy-
jęcia euro – ogłosił Vaclav Klaus na
niedawnym spotkaniu z czeskimi
ambasadorami w Pradze. 

Terminem opt-out określa się zgo-
dę Unii na rezygnację przez dane
państwo z którejś z unijnych poli-
tyk. W przypadku Klausa uważa-
nego za największego euroscepty-
ka wśród prezydentów i premierów
państw unijnych nie skończyło się
na euro. W praktyce prezydent za-
żądał, aby Czechy i ich dyplomacja
przygotowały się, że Unia przesta-
nie istnieć w aktualnym kształcie,
ponieważ – jak przekonywał – mamy
kryzys integracji europejskiej i sku-
mulowanie jej negatywnych na-
stępstw, takich jak utworzenie stre-
fy Schengen czy kłopoty ze Wspól-
ną Polityką Rolną. Tej ostatniej, zda-
niem Klausa, nie da się utrzymać. 

Prezydent ogłosił także, że jeśli
UE spróbowałaby wtrącać się
w sprawy czeskiej energetyki ją-
drowej i żądać jej ograniczenia, to
Praga powinna po prostu z Unii wy-
stąpić. Klaus zbeształ czeską amba-
sador przy Unii Helenę Vicenovou
za jej stwierdzenie w wywiadzie dla
„Lidovych Novin”, że ochrona euro
leży również w interesie Czech. 

Zgodnie z konstytucją prezydent
współtworzy politykę zagraniczną,
za którą odpowiada rząd. Radykal-
ne poglądy Klausa mają wpływ i na
rząd, i na największe stronnictwo
koalicyjne, czyli Obywatelską Par-
tię Demokratyczną (ODS), gdzie
Klaus ma wciąż dużą grupę sprzy-
mierzeńców. W Czechach urząd
prezydenta cieszy się tradycyjnie
dużym autorytetem i prezydent ma
duży wpływ na poglądy obywateli. 

Według sondażu ośrodka CVVM
z czerwca – aż 68 proc. Czechów jest
przeciwnych wymianie korony na
euro, a za przyjęciem unijnej waluty
jest ledwie 21 proc. obywateli. A jesz-
cze trzy lata temu znaczna większość
Czechów opowiadała się za euro. 

Premier Petr Neczas dobrze pa-
mięta los swego poprzednika Mir-

ka Topolanka, którego zwolennicy
Klausa do spółki z opozycją pozba-
wili urzędu za zbyt proeuropejską
politykę. Neczas prowadzi więc po-
lityką unijną dość bliską poglądom
Klausa, a dystansuje się jedynie wo-
bec najbardziej radykalnych opinii
prezydenta, jaką jest np. sprawa re-
zygnacji z euro. 

– To problem zastępczy. Nie ma po-
wodu, aby rząd miał trwonić energię
na coś, co nie ma żadnego sensu – po-
wiedział Neczas w reakcji na wypo-
wiedź prezydenta. 

Nie znaczy to, że premier jest zwo-
lennikiem wspólnej waluty. Rząd cze-
ski – w odróżnieniu od polskiego – od-
mawia wejścia do grupy euro plus,
której członkowie – zarówno ze stre-
fy euro jak i spoza niej – zobowiązali
się do zwiększania konkurencyjno-
ści gospodarki i oszczędności budże-
towych.

Jakiś czas temu kanclerz Angela
Merkel zwróciła się do Pragi kanała-
mi dyplomatycznymi, aby w czasie
kryzysu eurolandu Czesi choć for-
malnie ogłosili, że wciąż im zależy
im na przyjęciu euro. Praga, w od-
różnieniu od Warszawy, nie zare-
agowała. Przeciwnie – Czechy dają 
do zrozumienia, że obecnie jakie-
kolwiek uwagi o euro są bezprzed-
miotowe i nie mają najmniejszego 
zaufania do tej waluty. Dlatego rząd
nie ma harmonogramu przyjmowa-
nia euro i nie zamierza się tym zaj-
mować. 

Nie ma dziś sposobu, aby zmusić
Czechy do włączenia się do strefy eu-
ro – twierdzi Neczas. Inne stanowi-
sko ma szef MSZ Karel Schwarzen-
berg, który jest euroentuzjastą i uwa-
ża euro za korzystne dla Czech jako
kraju nastawionego na eksport. Jed-
nak Neczas, na którego mocno naci-
skają zwolennicy Klausa, zamierza
pozbawić Schwarzenberga wpływu
na politykę unijną i wziąć ją pod swo-
je skrzydła. 

Mimo sprzeciwu koalicyjnej par-
tii Schwarzenberga TOP 09 premier
zgodził się na powołanie urzędu pań-
stwowego sekretarza ds. UE, który
ma kierować polityką europejską.
TOP 09 uznała ten krok za narusze-
nie umowy koalicyjnej, a minister
Schwarzenberg twierdzi, że nie za-
mierza się godzić na odbieranie mu
polityki unijnej. �

LUBOSZ PALATA, PRAGA

Praga woli trzymać
się od euro z daleka

DOMINIKA PSZCZÓŁKOWSKA

Prawie 79-letni Chirac jest pierwszą od
czasów marszałka Philippe’a Pétai  na
głową francuskiego państwa, która sta-
je przed sądem. Wszystko wskazuje
jednak na to, że w rozpoczętym w po-
niedziałek procesie, który ma potrwać
trzy tygodnie, nie będzie odpowiadał
osobiście. 

Chirac przysłał do paryskiego są-
du zaświadczenie o poważnych kło-
potach neurologicznych. Zdaniem
bliskich traci pamięć, a w ciągu koń-
czącego się lata, które spędził m.in.
w Saint-Tropez, jego stan zdrowia
znacznie się pogorszył. Dlatego ma-
ją go reprezentować tylko adwokaci. 

Wielu Francuzów jest oburzonych.
Część dlatego, że starego i szacowne-
go przywódcę ciąga się po sądach. Jed-
nak zdaniem większości źle się stało,
że Chiracowi tak długo udawało się
unikać sądu. 

Chodzi osprawę zpoczątku lat 90.,
kiedy Chirac był merem Paryża. Oskar-
żony jest, że zatrudniał w merostwie
ponad 20 działaczy swej partii i płacił
im pieniędzmi miasta. Ludzie ci pra-
cowali na rzecz partii Chiraca. 

Chirac i jego partia ułożyli się już
wcześniej zwładzami Paryża, że zwró-
cą 2,2 mln euro. Były prezydent jest
jednak oskarżony z powództwa pu-
blicznego i grozi mu do 10 lat więzie-
nia i 150 tys. euro kary. 

Proces odbywa się dopiero teraz,
bo przez 12 lat (1995-2007) Chiraca ja-
ko prezydenta chronił immunitet. Póź-
niej ciągnęły się kwestie procedural-
ne. Zdaniem wielu to farsa, a prezy-
denta trzeba było wcześniej osądzić. 

– Trzeba zmienić zasady prezy-
denckiego immunitetu, czyli prezy-
denckiej nieodpowiedzialności. Naj-
wyraźniej mamy dwa rodzaje spra-
wiedliwości – oburzała się Eva Joly,
przywódczyni Zielonych. Podobne-
go zdania jest czołowy kandydat so-
cjalistów na prezydenta François Hol-
lande. Zapowiedział, że jeśli zostanie
prezydentem, doprowadzi do tego, by
immunitet nie dotyczył wydarzeń
sprzed prezydentury lub spraw w ża-
den sposób z nią niezwiązanych. Zda-

niem Hollande’a sytuacja, gdy trzeba
czekać na proces latami, a w końcu
oskarżony nie jest już w stanie odpo-
wiadać, jest absurdalna. 

– Wszystko zostało zrobione, by ten
proces opóźnić – mówił  były prokura-
tor Paryża Jean-Pierre Dintilhac. – Pro-
blem nie jest w tym, że stary i schoro-
wany człowiek może umknąć wymia-
rowi sprawiedliwości, lecz w tym, że
mógł umykać tak długo – mówił. 

Są jednak także tacy, którzy żałują
Chiraca. – Przykro patrzeć. To skandal,
że tak traktuje się człowieka, który przez
12 lat był prezydentem– mówił poseł Ala-
in Marleix. Chiraca wziął w obronę na-
wet lewicowy senator Jean-Michel Bay-
let. – Nie jestem pewien, czy ten proces
jest całkiem niezbędny. Czasy się zmie-
niły. Skoro jest chory i nie może wy-

trzymać takiego procesu, to może lepiej
zostawić go w spokoju – stwierdził. 

Jeszcze na wiosnę, nim proces Chi-
raca zawieszono z powodów procedu-
ralnych, prezydent stawiał się w sądzie.
Miał specjalne miękkie krzesło i salę,
gdzie mógł odpoczywać.

Chirac był merem Paryża w latach
1977-95. Gdy opuszczał Pałac Elizejski,
był bardzo niepopularny, lecz w ostat-
nich latach jako emerytowany mąż sta-
nu odzyskał sympatię Francuzów. Jesz-
cze w czerwcu wydawał się w pełni
władz umysłowych, gdy pozwolił sobie
na złośliwy żart polityczny – w obecno-
ści François Hollande’a zapowiedział,
że zagłosuje na niego, a nie na prawi-
cowca Nicolasa Sarkozy’ego, który jest
jego politycznym następcą. Chirac za-
pewniał później, że tylko żartował. �

Sąd nad byłym
prezydentem Francji 
Jacques Chirac nie stawił się wczoraj na swym procesie. Francja
spiera się, czy były prezydent w ogóle powinien być sądzony

Jacques Chirac na zdjęciu z 2008 r. 
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ADAM LESZCZYŃSKI: O czym pani my-

śli?

IWONA POMIAN*: Że niewiele po nas
pozostanie pod wodą, same metalo-
we wraki, które bardzo szybko ulegną
zniszczeniu. Bo w wodzie metal jest
dużo mniej trwały od drewna. 
Żal ich?

– Metalowe to nie ten klimat. Drew-
niane są piękne, po prostu poezja. 
Co takiego w nich jest?

– Magia, inny świat. Zbliżam się do
wraku, światło wydobywa z ciemno-
ści burtę, pokład i kolejne przedmio-
ty, ułożone dokładnie tak jak wtedy,
kiedy statek tonął. W trakcie badań
wyłaniają się zpiasku jakieś naczynia,
skrzynia z narzędziami ciesielskimi,
zwoje lin... Mam w pamięci wiele ta-
kich obrazów, to robi nieziemskie wra-
żenie. Kto nurkuje, ten zna to uczucie.
Znalazła pani kiedyś skarb?

– Pewnie! I to nieraz. Ale dla mnie
skarbem są zabytki. 
Niech pani opowie.

– Na przykład wśredniowiecznym
porcie wPucku –potężne stanowisko,
12 hektarów pod wodą – od 1978 r. zna-
leziono pięć wraków. Najstarszy, z po-
łowy X wieku, to wielki skarb. Od lat
budził emocje. Jego konstrukcja ma
cechy zarówno łodzi skandynawskich,
jak isłowiańskich. Taki niezwykły miks. 
Jacyś słowiańscy wikingowie? 

– Podejrzewam, że to była duńska
jednostka (ustaliliśmy, że drewno po-
chodzi częściowo z Danii), która zo-
stała zdobyta iprzejęta przez Słowian,
a potem odbudowana przez lokalne-
go szkutnika. WEuropie są tylko dwie
czy trzy podobne. Wydobyliśmy wrak
i będzie rekonstruowany. To było wy-
zwanie, bo jest bardzo delikatny! Na
statku zachował się nawet len, który
został tam zatopiony – moczyło się go
przed obróbką. 
Wiadomo, jak zatonął?

– W tych czasach nasi słowiańscy
przodkowie najeżdżali i łupili skan-
dynawskich sąsiadów. Może ten sta-
tek przypłynął tu w ramach rozpra-
wy ze słowiańskim piractwem? Pew-
ności nie będziemy mieli już chyba
nigdy. 

Innym razem badałam wrak kogi
[średniowieczny żaglowiec handlo-
wy] zXIII wieku wbasenie portowym
w Rowach. Robotnicy wjechali w nie-
go podczas pogłębiania portu. Wyjęli
deski iwieczorem zaczęli palić wogni-
sku. Tyle że drewno z wraków nie na-
daje się do palenia. Było w specjalny
sposób konserwowane ipo tylu latach
potwornie śmierdzi, kiedy się je pali.
Zrobiła się afera, mieszkańcy zawia-
domili media iwkońcu wezwano nas.

Byłam wtedy sama w biurze. Po-
jechałam od razu. To najgorsze miej-
sce w porcie – tam, gdzie się zbierają
wszystkie śmieci spływające rzeką.
Jakiś olej. Zdechłe ryby. 
A pani w to wskakuje.

– Nurkuję, pakuję z obrzydzeniem
ręce wmuł. Iczuję, że trafiam na drew-
no – od razu wiem, że to burta wraku. 
Skąd pani to wie?

– Jeżeli w środku konstrukcji jest
długo nieruszana woda, to łatwo po-
znać – bo jest zimniejsza niż wszystko
dookoła. I muł w środku ma specy-
ficzną strukturę. Jak ktoś dużo pra-

cuje na wrakach, to od razu wyczuwa,
że trafił na coś, co leży od bardzo dłu-
giego czasu. 
W tym wypadku 800 lat.

– To było niesamowite! Uchował się
tam po tylu stuleciach, po tylu pracach
w porcie! Najstarsze znalezisko tego ty-
pu w Polsce. Wydobyliśmy go z kanału.
Mamy gniazdo masztu, stępkę, frag-
menty poszycia, część dziobową. Są już
pod koniec konserwacji. Będziemy go
rekonstruować.
Pewnie wielu zazdrości takiej pracy. 

– To niech wiedzą, że mamy też spo-
ro nudnej pracy papierkowej – prowa-
dzenie dokumentacji, wydawanie róż-

nych pozwoleń na prace podmorskie.
Pracuję w muzeum od 1983 r., najpierw
byłam osobą do pomocy – przy doku-
mentacji, do kopania. 
Może to zabrzmi głupio, ale jak się ko-

pie pod wodą?

– Zawsze się śmieję, że to praca dla
kobiety, bo to trochę tak, jakby pan od-
kurzaczem sprzątał – ale nie dom, tylko
wrak. Pod wodą używa się eżektora, ta-
kiego odkurzacza, który zaciąga piach
i muł. Tylko trzeba uważać, żeby żadne
zabytki nie wpadły do tej rury. Dlatego
bardzo często zakłada się na końcu wę-
ża kosze, żeby przesiać jeszcze to, co
eżektor wyciągnie. Zabytki bywają tak
drobne, że nawet doświadczonym nur-
kom mogą umknąć.

Dużo czasu upłynęło, od kiedy pra-
cuję pod wodą. Innej pracy sobie nie
wyobrażałam.
Dlaczego?

– Bo zawsze świetnie się czułam pod
wodą, właściwie to nawet lepiej niż na
powietrzu. Tam jest po prostu pięknie.
Jak się szuka wraków?

– Kiedyś znajdowano je najczęściej
przypadkowo, po wojnie oczyszczając
kotwicowiska i drogi podejściowe do
portów (w ten sposób w okolicach Por-
tu Gdańskiego odkryto „Solen” i „Mie-
dziowiec”, dwa wraki, które zapocząt-
kowały podmorskie badania archeolo-
giczne w Polsce). 

Dużo wraków zgłaszają rybacy. Ry-
bak zna morze jak chłop swoje pole. Wie,
gdzie są na dnie przeszkody. Jak te in-
formacje do nas docierają i brzmią cie-
kawie, organizujemy ekspedycję.

Można też szukać konkretnego wra-
ku. Wtedy zaczyna pan od archiwów. 
Znalazła pani kiedyś dokumenty? Rze-

czy osobiste? 

– Bałtyk jest bardzo specyficznym
morzem, bardzo dobrze zachowują się

tu elementy organiczne – papier, skóra
czy drewno, nawet płytko. Znajdowali-
śmy dokumenty z lat 20. XX wieku. Al-
bo banknoty. Dlatego wraki z II wojny
światowej są ciekawe, bo ciągle jest szan-
sa, że znajdziemy wywożone w 1945 r.
z Trójmiasta materiały archiwalne.
Zwłoki także?

– Znam jeden wrak z II wojny świa-
towej, w którym prawdopodobnie leżą.
Są zawinięte w koc, ale podejrzewam,
że to są zwłoki. To jednak bardzo głę-
boko, więc warunki są specyficzne – jest
mało tlenu. Im więcej tlenu, tym szyb-
ciej następuje proces rozkładu.

Kiedyś w Szwecji pracowałam na
wraku z XVII w. Znaleźliśmy instru-
menty muzyczne, szachy... Kopałam
w miejscu, gdzie były przyrządy cyru-
lika okrętowego. Apteczka. Macam
ostrożnie wpiasku –zawsze ściągam rę-
kawiczkę, żeby mieć lepsze czucie – ina-
gle czuję ciąg drobnych przedmiotów.
Pomyślałam, że to trochę jak naszyjnik
z pereł. Wkładam rękę głębiej, żeby mi
drobiazgi nie uciekły w eżektor, i tra-
fiam na dziwne wgłębienie. 

Wtedy dotarło do mnie, że włoży-
łam rękę w szczękę. To były zęby. 
Myśli pani o tych, którzy zatonęli?

– Jeśli znam historię wraku, to nie-
uniknione. Wiele razy zdarzało mi się
nurkować na „Gustloffie” – niemieckim
statku, który został zatopiony pod ko-
niec II wojny światowej zblisko 7 tys. pa-
sażerów na pokładzie (dużo więcej ofiar
niż na „Titanicu”). Patrzyłam na wrak
i widziałam nie stal, ale konkretnych lu-
dzi. Niemal namacalnie czułam ich tra-
gedię. 
Jakie znalezisko najbardziej panią za-

skoczyło?

– Szwedzkie działa żeliwne, które ba-
daliśmy w czerwcu. Natrafił na nie dwa
lata temu Instytut Morski, prowadząc

prace inwentaryzacyjne dna dla firmy
Generpol, która chce stawiać tam elek-
trownie wiatrowe. Zachowali się wzo-
rowo. Zgłosili znalezisko do muzeum.
Firma nie musiała pokrywać kosztów
badawczych. Ale wspólnie zinstytutem
zapłacili za prace, które kosztowały nie-
mało. Marynarka Wojenna wsparła nas
specjalistycznym okrętem i nurkami.
Wykonaliśmy pełną dokumentację
w dwa tygodnie i podnieśliśmy najbar-
dziej zagrożone zniszczeniem działa.
To były same działa? Przecież armaty

same nie pływają.

– Właśnie to było ciekawe. Na dnie
leżał stos dział, 43 armaty i kamienne
koło szlifierskie. Na 40 m głębokości.
Wraku nie było. Był jakiś 700 m dalej,
ale za mały, żeby udźwignąć tyle armat. 

Teraz już wiemy, że to były działa od-
lane w1771r. wSzwecji. Wykonane przez
szwedzką manufakturę. Jeżeli w trak-
cie konserwacji uda nam się odkryć nu-
mery seryjne, może nawet ustalimy ich
historię, bo zachował się katalog dział
z tej manufaktury w muzeum w Karls-
kronie. Za dwa tygodnie jestem w Oslo,
gdzie mamy spotkanie archeologów
morskich z krajów nadbałtyckich. Po-
każę dokumentację wraka kolegom ze
Szwecji, może pomogą mi w badaniach
archiwalnych.

Działa leżały oryginalnie ułożone,
zaształowane jak ładunek. Odkryliśmy,
że pod spodem jest niewielki kawałek
drewna, który został przygnieciony.
Prawdopodobnie został wybity kawał
dna, kiedy statek tonął. Reszty kon-
strukcji jednak nigdzie nie ma.
No więc skąd te działa?

– Myślę, że szły na eksport. Osiem
dział zostało podniesionych i przenie-
sionych do podmorskiego parku ar-
cheologicznego w Zatoce Gdańskiej,
który właśnie powstaje.

O CZYM MYŚLĄ POLACY
DZIŚ IWONA POMIAN O POEZJI PODMORSKICH BADAŃ

JUTRO

Czy kosmici mogą
uratować naszą
cywilizację
ALEKSANDER WOLSZCZAN, ASTRONOM

Pod wodą jest mi lepiej
Martwi mnie to, jak wraki są niszczone przez ludzką głupotę ibezmyślność. Przetrwały setki lat i zaczęły być
niszczone wXX wieku. Chciałabym znaleźć wraki pozostałe po bitwie z Krzyżakami na Zalewie Wiślanym

Czuję ciąg drobnych
przedmiotów.
Pomyślałam, że to jak
naszyjnik z pereł.
Sięgam głębiej
i wtedy dotarło do mnie,
że włożyłam rękę 
w szczękę. To były zęby
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Wrak drewnianego
parowca ”Helge”

zatopiony na Bałtyku 
koło Alandów podczas

I wojny światowej 
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Winny jest przede wszystkim nie-

zdrowy styl życia – ostrzegają na-

ukowcy z USA.

Najnowszy raport na temat udarów
mózgu u osób pomiędzy 5. a 44. ro-
kiem życia przedstawili na łamach
„Annals of Neurology” eksperci
z amerykańskich Centrów Kontroli
i Prewencji Chorób w Atlancie. Prze-
analizowali dane ponad ośmiu mi-
lionów pacjentów leczonych w ame-
rykańskich szpitalach w latach 1995-

-2008. Okazało się, że w okresie ostat-
nich dziesięciu lat liczba udarów w tej
grupie wiekowej wzrosła o prawie jed-
ną trzecią. – Trzeba natychmiast pod-
jąć wysiłki, by odwrócić niekorzystne
trendy – piszą autorzy. 

Lekarze nie mają wątpliwości, że
przyczyną jest niezdrowy styl życia
–np. palenie papierosów izła dieta oraz
konsekwencje, jakie niosą dla zdrowia,
głównie otyłość i nadciśnienie tętni-
cze. � BBC, WOJCIECH MOSKAL

CZWARTEK

Kto wierzy w UFO,
masonów i spisek
smoleński
WŁODZISŁAW DUCH, KOGNITYWISTYKA

Co to za park? 

– Spokojne miejsce między portami
Gdańskim iGdyńskim, wtej chwili znaj-
duje się tam wrak „Solena” i statku
z XVIII/XIX w. Chciałabym, żeby  każ-
dy chętny mógł tam nurkować i podzi-
wiać podwodne zabytki. O tym musi
zdecydować Urząd Morski, który jest
gospodarzem i szefem tego akwenu. 
Pani podwodne marzenie? 

– Znaleźć wraki pozostałe po bitwie
zKrzyżakami na Zalewie Wiślanym –za-
nurzone w grubej warstwie mułu mo-
gły się do dziś zachować w świetnym
stanie. Ale tak naprawdę chciałabym
natrafić na pozostałości po osadnictwie
z epoki kamienia w Zalewie Puckim.
Co to by mogło być?

– Resztki po osadach łowców fok, ich
narzędzia krzemienne. Takie jak w Da-
nii, gdzie znaleziono np. haczyki, kosze
sprzed 8 tys. lat. A pan pewnie myślał
znowu o złocie?
O Bursztynowej Komnacie. 

– No też znajdę, specjalnie dla pana.
A może coś z alkoholi. Z wraku, ponad
70 m głębokości, wyłowiliśmy zakor-
kowane butelki ze starym piwem praw-
dopodobnie rozlewanym w rejonie
Gdańska. A koledzy w zeszłym roku
znaleźli pod wodą ładunek szampana
z XIX wieku – Veuve Clicquot, najstar-
szego kiedykolwiek wydobytego zmor-
skich głębin trunku tej klasy. 
Gdzie zatonął? 

– W pobliżu Alandów. To archipelag
między Szwecją i Finlandią, gdzie po-
wstały „Muminki”. W tym roku miej-
scowe władze podjęły decyzję, by sprze-
dać dwie butelki na aukcji –poszły za kil-
kadziesiąt tysięcy euro. Szkoda. 
Dlaczego? 

– Tworzy się precedens, otwiera się
furtka dla komercji i zarabiania na pod-
wodnych znaleziskach. Martwi mnie to,
jak wraki są niszczone przez ludzką głu-
potę ibezmyślność. Przetrwały setki lat
i zaczęły być niszczone w XX wieku. To
mnie porusza.
Pani by tych butelek nie sprzedała?

– O nie, u nas wino poczekałoby na
lepsze czasy. �

*Iwona Pomian kieruje Działem Badań

Podwodnych Centralnego Muzeum

Morskiego w Gdańsku, jedynym

zespołem archeologii morskiej

w Polsce
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MAGDALENA WARCHALA, KATOWICE

– Może nie stworzymy Iron Mana,
ale na pewno zbliżymy się do rze-
czywistości znanej dziś z filmów
science fiction – mówi Mikulski. Pro-
jektowany przez niego elektronicz-
ny szkielet nóg (tzw. egzoszkielet)
ma uwolnić ludzi przykutych do
wózków inwalidzkich. 

Mikulski jest doktorantem na Wy-
dziale Automatyki, Elektroniki i In-
formatyki Politechniki Śląskiej. Już
rok temu w ramach pracy magi-
sterskiej skonstruował szkielet wspo-
magający ramiona. 

Żaden naukowiec w Polsce nie
zajmował się dotąd taką tematyką,
więc robot Mikulskiego wspomaga-
jący ruch ramion wywołał w kraju
poruszenie. Został nagrodzony
w ogólnopolskim konkursie sty-
pendialnym Transfer Multisort Elek-
tronik jako najlepsza praca magi-
sterska roku. Dzięki temu młody na-
ukowiec mógł zaprezentować swo-
je dzieło na 4. Międzynarodowej
Konferencji „Human System Inte-
raction” w Japonii – kraju przodu-
jącym w tego typu technologiach.

Aluminiowe ramię robota jest
uzbrojone w elektrody. Przypina się
je do skóry w okolicach bicepsa i tri-
cepsa. Są tak czułe, że potrafią ode-
brać nawet najsłabsze sygnały elek-
tryczne. Także te wytwarzane przez
wątłe i zanikające mięśnie. Impulsy
z elektrody przekazywane są do si-
łownika, który je wzmacnia i prze-

twarza w ruch. W efekcie niepełno-
sprawny, choć nie zyskuje władzy
w dłoni, jest w stanie podnosić bez-
władne wcześniej ramię. Może wy-
konywać ćwiczenia rehabilitacyjne,
a jego lekarz dzięki łączu radiowemu
dostaje informację o sile sygnałów wy-
syłanych przez mięśnie pacjenta i mo-
że zmuszać je do coraz intensywniej-
szej pracy. 

Budowa egzoszkieletu nóg to o wie-
le trudniejsze wyzwanie. Na kon-
strukcję, także wykonaną z aluminium,
złożą się specjalne buty i plecak oraz
stelaż zapinany na łydkach i udach.
Wszystkie elementy podtrzymają no-
gi i usztywnią kręgosłup. Zasada dzia-

łania jest taka jak przy sztucznym ra-
mieniu. Ruch uzyskuje się dzięki elek-
trodom przypiętym do mięśni.

Egzoszkielet pomoże także spara-
liżowanym z uszkodzonym kręgo-
słupem, którzy będą mogli poruszać
się bez wózka, tylko o kulach. – Do za-
kończeń nerwowych w mięśniach
osób sparaliżowanych nie dochodzą
sygnały elektryczne, zatem urządze-
nie będzie musiało reagować na kon-
takt z podłożem. Dzięki zainstalowa-
nym czujnikom odczyta nacisk nóg
na podłoże i zacznie maszerować – mó-
wi Mikulski.

Konstruktor ma nadzieję, że jego ro-
bot stanie się kiedyś alternatywą dla

wózka inwalidzkiego. – Pomoże wznacz-
nym stopniu przywrócić sprawność
tym, którym bariery architektoniczne
ograniczają samodzielność – mówi.

Robot zwiększający siłę kończyn
ponad ich naturalne zdolności przy-
da się także pełnosprawnym. Na przy-
kład amerykańskie wojsko prowadzi
w tajemnicy badania, które wykorzy-
stują egzoszkielety do wzmacniania
siły i wytrzymałości żołnierzy. Dziś
takimi wynalazkami interesują się tak-
że służby ratownicze i firmy, których
pracownicy zmuszeni są do dźwiga-
nia znacznych ciężarów. – W przy-
szłości egzoszkielety będą mogły
zwiększyć wydolność niemal każdej
części ciała – mówi Mikulski.

Na razie śląski naukowiec nie mu-
si się bać o fundusze na badania przez
najbliższe dwa lata. Od Fundacji na
rzecz Nauki otrzymał 171 tys. zł. To naj-
wyższy grant w tegorocznej edycji
programu Ventures wspierającego in-
nowacyjne projekty studentów, mło-
dych absolwentów i doktorantów. 

Współcześnie egzoszkielety pro-
dukują zaledwie cztery firmy na świe-
cie: dwie amerykańskie, izraelska i ja-
pońska. Tylko jedna od roku sprze-
daje swój wynalazek na wolnym ryn-
ku (to japońska Cyberdyne, jej nazwa
pochodzi od koncernu, który w „Ter-
minatorze” stworzył sztuczną inteli-
gencję). Pozostałe zaopatrują placówki
medyczne lub wojsko. Jeśli polski pro-
jekt uda się doprowadzić do końca
i skomercjalizować, byłoby to osią-
gnięcie na skalę światową. �

Szkielet odkuje od wózka
Tony Stark, bohater z komiksu, miał cybernetyczną zbroję, która dawała nieziemską
siłę i wytrzymałość. Dzięki niej zmieniał się w Iron Mana. Nad prototypem podobnej
zbroi pracuje właśnie Michał Mikulski, inżynier z Politechniki Śląskiej 

Młody inżynier ze skonstruowanym przez siebie elektronicznym ramieniem
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JURIJ ANDRUCHOWYCZ*

S
łyszałem je od czasu do czasu
już w dzieciństwie. Co praw-
da była to nazwa własna pisa-
na z wielkiej litery – „Rezun”.
Wymawiał ją mój ojciec, inży-

nier leśnik, który często bywał wCzar-
nym Lesie w okolicach naszego mia-
sta. Major Ukraińskiej Powstańczej
Armii opseudonimie „Rezun” był jed-
ną z ulubionych postaci powracają-
cych w opowieściach ojca. Tata nie
mógł go spotkać: dowódca Stanisła-
wowskiego Taktycznego Odcinka nr
22 „Czarny Las” Wasyl Andrusjak
(„Rezun”) zginął w walce z NKWD
jeszcze wlutym 1946 r., gdy ojciec miał
zaledwie 16 lat. W swych wspomnie-
niach o „Rezunie” powtarzał to, co
usłyszał znacznie później od miej-
scowych. Rezun był legendą, przy-
pominał powstańczego wodza, nie-
malże Robin Hooda. 

Nigdy nie pytałem ojca, dlaczego
tak pozytywny bohater miał tak ne-
gatywny pseudonim. Dlaczego nie
„Sokół” albo „Wierna Ręka”, tylko
„Rezun”. Bo to znaczy, że nie tyle
walczył, ile zarzynał. Zarzyna się by-
dło albo drób. Bycie rezunem ozna-
cza ręce splamione krwią. Słowo po-
chodzi z tej samej etymologicznej
szuflady co inne, oznaczające XVIII-
wieczne powstanie na prawym brze-
gu Dniepru: „Koliszczyzna”. To od

słowa „kołoty”, czyli kłuć widłami, któ-
re były główną bronią powstańców.
Wiejska masa zbroiła się, tym, co mia-
ła pod ręką – widłami, kosami, siekie-
rami i nożami. 

Wjęzyku polskim jest niewiele słów
nacechowanych tak negatywnie. Jeśli
autor ośmiela się użyć takiego słowa
wtytule książki, musi być świadomy, że
to nawet nie kij wmrowisko, ale gwóźdź
w ranę. Dziesięć lat temu zrobił to Pa-
weł Smoleński. Wtedy po raz pierwszy
przeczytałem zbiór jego reportaży. Po
co wydawać go dziś ponownie?

Zrezygnujcie z waszych
bohaterów!

Najprostsza odpowiedź: książka pozo-
staje nadal aktualna, bo w ciągu dzie-
sięciu lat nic istotnego wsprawach ukra-
ińsko-polskiego pojednania się nie zmie-
niło. A jeśli coś się zmieniło, to chyba
na gorsze. 

Tak, u nas na Ukrainie Zachodniej
powstało kilka upamiętnień w miej-
scach, gdzie zginęli Polacy. W połu-
dniowo-wschodniej Polsce także po-
wstało kilka analogicznych miejsc po-
święconych zakatowanym Ukraińcom.
Tak, w Pawłokomie (opowieść o jej tra-
gedii jest jednym z centralnych tekstów
książki) wiosną 2006 odbyło się spo-
tkanie ówczesnych prezydentów Wik-
tora Juszczenki i Lecha Kaczyńskiego,
podczas którego odsłonięto kolejne
miejsce pamięci. 

Jednak to właśnie Polska, jej poli-
tycy oraz społeczeństwo protestowa-
li najgłośniej, gdy Juszczenko, odcho-
dząc ze stanowiska na polityczną eme-
ryturę, nadał Stepanowi Banderze po-
śmiertny tytuł Bohatera Ukrainy. To
właśnie z inicjatywy polskich deputo-
wanych – zarówno z PO, jak i PiS – Par-
lament Europejski przyjął skandalicz-
ny 20. punkt rezolucji o Ukrainie
– w dniu inauguracji nowego prezy-
denta Wiktora Janukowycza 25 lutego
2010 r. Potępienie Bandery postawio-
no tam wśród głównych warunków dla
przyszłej (a gdzie ona?!) integracji Ukra-
iny z Unią Europejską. „ [Parlament
Europejski] wyraża żal z powodu de-
cyzji b. prezydenta Ukrainy Wiktora
Juszczenki, który pośmiertnie nagro-
dził Stepana Banderę, lidera Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN),
która kolaborowała z nazistowskimi
Niemcami; spodziewamy się w związ-
ku z tym, że nowe ukraińskie kierow-
nictwo zrewiduje decyzję i zachowa
przywiązanie do wartości europej-
skich”. Innymi słowy: chcecie do Eu-
ropy, to zrezygnujcie z waszych boha-
terów, inaczej was ukarzemy.

Jak nowi ukraińscy przywódcy „za-
chowują przywiązanie do wartości eu-
ropejskich”, konsekwentnie demon-
tując nieliczne zdobycze demokracji,
nie będę tu i teraz mówić. Jednak epi-
zod z 20. punktem mówi bardzo dużo.
Polscy politycy, także eurodeputowa-
ni, w ocenie tzw. trudnych kwestii nadal
stoją na gruncie propagandy PRL. Mo-
że więc najwyższy czas, aby im wszyst-
kim rozdać książkę Smoleńskiego?

Nie, nie jest ona apologią Bandery
ani jego armii podziemnej. 

Á propos, jaka jest różnica między
armią a „uzbrojonymi bandami”? Jeśli
armia nie ma samolotów, czołgów icięż-
kiej artylerii, to czy automatycznie sta-
je się „bandą”? Pojawia się wrażenie, że
to jedyne kryterium. A nie likwidacja
bezbronnej ludności cywilnej, grabie-
że, gwałty, ludobójstwo, czystki etniczne.
Armii Czerwonej ani Wehrmachtu nikt
nie nazywa „zbrojnymi bandami”, choć
wtego rodzaju działaniach zajmują wca-
le nie ostatnie miejsce. 

Można dojść do wniosku, że za
„zbrojne bandy” powinny być uważa-

ne tylko oddziały partyzanckie, ale je-
dynie te, które przegrały. Bandytyzm
zwycięzców automatycznie staje się
czynem bohaterskim.

O to właśnie idzie w książce Smo-
leńskiego – jak zbrodniarze wojenni sta-
ją się bohaterami i odwrotnie. Abso-
lutne, aby nie powiedzieć metafizycz-
ne zło każdej wojny oraz jej skutków
polega na tym, że nie można przepro-
wadzić jednoznacznego rozgranicze-
nia między heroizmem i przestęp-
stwem. „Wojna wszystko załatwi” – mó-
wią Rosjanie. Ale tylko zwycięzcom.
Przekonanie, że zwycięzców nie sądzą,
a pokonanym bieda, pochodzi jeszcze
ze starożytnego Rzymu. 

Rywalizacja na ofiary

Książka Smoleńskiego mówi także onie-
sprawiedliwości.

O przemilczaniu przestępstw z jed-
nej strony i aktywnym oraz celowym
rozgłaszaniu zbrodni z drugiej. O ry-
walizacji w liczbie poniesionych ofiar
oraz spekulacjach dotyczących metod
ich liczenia – po naszej stronie zginęło
ponad sto tysięcy, po waszej – jedynie
20 tys.! O kłótniach o ilość krwi przela-
nej po obu stronach. O wojnie history-
ków, którzy jeżdżą na międzynarodo-
we kongresy uzbrojeni po zęby w do-
kumenty o zbrodniach „tamtych” i mę-
kach „naszych”. O tych, którzy z naj-
wyższych trybun przemawiają pięk-
nym sloganem: „Przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie”, ale sami ani nie
przebaczają, ani nie proszą.

Bohaterowie tej książki przeważ-
nie mówią patetycznie i głośno. Patos
jest zbroją patriotów. Prawdziwy pa-
triota nie pozwoli sobie na wątpliwo-
ści ani autoironię: „Ta uroczystość win-
na odbyć się we Lwowie. Żadne kor-
dony, żadne granice nie mogą nas od
Lwowa oddzielić”. Albo: „My, proszę
pana, wiemy, jak było. Piłami cięli, to-
pili w studniach, pasy darli, a potem
solili. Taki naród. Dlatego, póki ja tu
jestem, żadnego upamiętnienia Ukra-
ińców nie będzie”. Mówią bezkom-
promisowym stylem dekalogów, a na
najtrudniejsze pytania mają zawsze
proste odpowiedzi: „Trzeba walczyć,
bo inaczej Polska zniszczy Ukraińców”.
Albo odwrotnie.

Strach być cywilem 

Postacią naprawdę wolną od patosu
jest w tej książce cichy pijaczyna Dio-
nizy, typowy potomek tzw. ludności
cywilnej. To wyjątkowa kategoria.
W czasie pokoju cywilów nie ma, bo
wszyscy są cywilami. Żeby stać się cy-
wilem, najpierw musi wybuchnąć woj-
na. Drugi warunek – powinieneś być
kobietą, starcem, dzieckiem albo oso-
bą niezdolną do służby wojskowej. Wte-
dy obejmą cię konwencje międzyna-
rodowe, które mają chronić cywilów
w czasie wojen. Dobrze, że takie kon-
wencje istnieją. Źle, że prawie nigdy
nie są przestrzegane. 

Książka Smoleńskiego jest także
o tym. O strachu bycia cywilem. Opisa-
ne w niej wydarzenia, choć mają miej-
sce w Polsce południowo-wschodniej,
zawsze są echem Wołynia. A te z kolei
odpowiadają przedwojennym pacyfi-
kacjom ludności ukraińskiej w II RP.
W stosunkach ukraińsko-polskich za-
wsze coś jest reakcją na coś. Po obu stro-
nach cel przemocy mimo pozorów
spontaniczności jest całkowicie prze-
myślany i racjonalny – oczyścić proble-
matyczne tereny od wszystkich do ostat-
niego przedstawicieli „tamtych” i jak
najszybciej zapełnić próżnię „naszymi”. 

I oto – Dionizy. Cała nadzieja w nim.
Jest jedynym, dla którego nie ma „tam-
tych”, bo tak naprawdę wszyscy są „na-
si”. To jego wysiłki doprowadziły w koń-
cu do spotkania w Pawłokomie. 

Dionizy zrobił dla porozumienia
więcej niż wszyscy prezydenci ze swo-
imi delegacjami. Albo wszyscy euro-
deputowani ze swoim rezolucjami. Bo
prezydenci i eurodeputowani przyjeż-
dżają na gotowe, atakie uparciuchy ibia-
łe kruki jak Dionizy po cichu robią to,
czego sumienie nie pozwala im nie ro-
bić. I mówią przy tym: „Panie, każdy
grób legalny, nawet największego zbrod-
niarza, a pawłokomskie niewinne”. �

TŁUM.MARCINWOJCIECHOWSKI

*JURIJ ANDRUCHOWYCZ

ur. 1960, prozaik, poeta, eseista

ukraiński. W Polsce ukazały się m.in.

jego powieści: „Rekreacje”,

„Moscoviada. Powieść grozy”,

„Perwersja” oraz „Dwanaście kręgów”

Gwóźdź wranę
Wjęzyku polskim
jest niewiele słów
nacechowanych 
tak negatywnie 
jak „rezun”. 
Użyć go wtytule
książki to więcej 
niż włożyć 
kij wmrowisko.
Zrobił to Paweł
Smoleński
– pisze 
dla „Gazety” 
Jurij Andruchowycz

W 2006 r. w Pawłokomie w obecności prezydentów Ukrainy i Polski odsłonięto pomnik upamiętniający Ukraińców zamordowanych tu przez Polaków w 1945 r. 
Ale przełom w polsko-ukraińskich sporach o historię nie nastąpił 
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Książka
Pochówek dla rezuna

Paweł Smoleński

Czarne, Wołowiec
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Liczba

Ten Poprzedni miesięcy
miesiąc miesiąc na liście

1 10 Kuszona. Dom Nocy 6 KRISTIN CAST, P.C. CAST 2

(Książnica)

Powieść. Kolejne perypetie uczennicy szkoły dla wampi-
rów. Przyjaźń bohaterki i jej najlepszej koleżanki zostaje
wystawiona na próbę.

2 3 Ania z Wyspy Księcia Edwarda LUCY MAUD 2

MONTGOMERY (Wydawnictwo Literackie)

Ostatni tom powieściowego cyklu o rudowłosej Ani, po raz
pierwszy w nieokrojonej, autorskiej wersji. 

3 1 Pałac Północy CARLOS RUIZ ZAFON (Muza) 4

Powieść. Grupa przyjaciół – nastoletnich sierot należących
do tajnego stowarzyszenia – na tropie mrocznej zagadki
w Kalkucie lat 30.

4 2 Halt w Niebezpieczeństwie. Zwiadowcy. 2

Księga 9 JOHN FLANAGAN (Jaguar) NOWOŚĆ 
Powieść. Ciąg dalszy przygód nastoletniego czeladnika, je-
go mistrza i innych Zwiadowców pilnujących porządku
w baśniowym królestwie Araluen.

5 - Zagubiony heros. Olimpijscy herosi t. 1 NOWOŚĆ 1

Pierwsza część powieściowego cyklu. Współczesny na-
stolatek budzi się z amnezją w szkolnym autobusie. Oka-
zuje się, że jest synem Zeusa. Ma przygody w towarzystwie
dzieci innych olimpijskich bogów. 

6 4 Pamiętniki wampirów. Księga 1. Przebudzenie, 7

Walka, Szał L.J. SMITH (Amber)

Powieść. Przygody współczesnej nastolatki rozdartej mię-
dzy konkurującymi o nią braćmi wampirami okazują się
powtórzeniem historii sprzed wieków.

7 6 Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza 6

(Nasza Księgarnia)

Bajki m.in. Janiny Porazińskiej, Joanny Papuzińskiej i Da-
nuty Wawiłow, znane z kultowej w PRL-u serii, zebrane
w jednym tomie. 

8 - Przed świtem STEPHENIE MEYER 1

(Wydawnictwo Dolnośląskie)

Czwarta część powieściowego cyklu „Zmierzch”. Nasto-
latka Bella i wampir Edward pobierają się. Rodzi im się
dziecko. Bella wreszcie staje się wampirzycą.

9 - Namiętność KATE LAUREN (Mag)NOWOŚĆ 1

Trzecia część powieściowego cyklu „Upadli”. Klucz do trud-
nej miłości pary nastolatków leży w ich poprzednich wcie-
leniach.

10 7 Pamiętniki wampirów. Księga 2. Mrok, Powrót 7

o zmierzchu, Uwięzieni 

L.J. SMITH (Amber)

Powieść. Nastolatka, która zginęła w księdze pierwszej,
wspomaga z zaświatów walkę swoich szkolnych przyja-
ciół z wampirami. Następnie zmartwychwstaje.

POLECAMY

LI  STA BEST SEL LE RÓW „GA ZE TY WY BOR CZEJ” L IPIEC 2011

LITERATURA FAKTU
Liczba

Ten Poprzedni miesięcy
miesiąc miesiąc na liście

1 1 Makatka 3

KATARZYNA GROCHOLA, DOROTA SZELĄGOWSKA 
(Wydawnictwo Literackie) 

Zbiór rozmów ożyciu wwykonaniu znanej pisarki ijej córki.

2 - Ludzie na walizkach. Nowe historie 1

SZYMON HOŁOWNIA (Znak) NOWOŚĆ

Zbiór rozmów z ludźmi tragicznie doświadczonymi 
przez los. 

3 5 Jedz, módl się, kochaj ELIZABETH GILBERT 7

(Rebis)

Autobiograficzna opowieść o poszukiwaniu szczęścia. Au-
torka po kolejnej porażce uczuciowej znalazła je we Wło-
szech, Indiach i Indonezji. 

4 8 Projekt Szczęście GRETCHEN RUBIN 4

(Nasza Księgarnia)

Autobiograficzna opowieść, której autorka przez rok pró-
bowała osiągnąć szczęście, z mozołem stosując miesiąc 
po miesiącu najróżniejsze recepty.

5 - Snajper. Opowieść komandosa SEAL Team Six 1

HOWARD E. WASDIN, STEPHEN TEMPLIN
(Znak)NOWOŚĆ 

Wspomnienia emerytowanego komandosa elitarnej jed-
nostki wojskowej, która zabiła Osamę ben Ladena. 

6 4 Człowiek w białym kombinezonie. 2

Stig, Le Mans i moje życie na wysokich obrotach.

COLLINS BEN (Insignis)

Autobiografia znanego brytyjskiego kierowcy wyścigo-
wego, który wsławił się występami w telewizyjnym pro-
gramie motoryzacyjnym „Top Gear” w roli zamaskowa-
nego kierowcy – Stiga.

7 11 Podróżnik WC WOJCIECH CEJROWSKI 7

(Bernardinum)

Relacja z podróży po Ameryce Łacińskiej, m.in. do Mek-
syku, Gwatemali, Kolumbii i Panamy. Rozszerzone wy-
danie książki, która ukazała się w 1997 r.

8 3 Gaumardżos ANNA DZIEWIT-MELLER, 3

MARCIN MELLER (Świat Książki)

Opowieść o podróży do Gruzji. Krajobraz, kuchnia, oby-
czaje i niewesoła współczesna historia.

9 - Watykan. Mroczna historia światowej potęgi 1

KLAS RUDIGER-MAI NOWOŚĆ 

Popularna historia Watykanu niepomijająca ciemnych kart. 

10 - Afery i skandale drugiej Rzeczypospolitej 1

SŁAWOMIR KOPER NOWOŚĆ 

Zamach na Gabriela Narutowicza, samobójstwo Walere-
go Sławka, zaginięcie generała Zagórskiego, drugie mał-
żeństwo Mościckiego, sprawa Gorgonowej i inne afery mię-
dzywojnia. 

LITERATURA PIĘKNA
Liczba

Ten Poprzedni miesięcy
miesiąc miesiąc na liście

1 6 SyrenkaCAMILLA LÄCKBERG (Czarna Owca) 2

Szósty tom powieściowego cyklu o małym szwedzkim
miasteczku. Tym razem pisarka i policjant rozwiązują
zagadkę zwłok zamrożonych w lodzie.

2 1 Gra o tronGEORGE R.R. MARTIN (Zysk i S-ka) 3

Pierwsza część powieściowego cyklu „Pieśń lodu i ognia”.
W walce o królewski tron w fikcyjnym świecie Westeros
wszystkie chwyty są dozwolone.

3 - Sfera ArmilarnaANDRZEJ PILIPIUK
(Fabryka Słów) NOWOŚĆ 1

Szósta, ostatnia część powieściowego „Oka jelenia” o lo-
sach współczesnych Polaków przeniesionych do XVI-
-wiecznej Norwegii przez kosmicznego kolekcjonera.

4 - Starcie królówGEORGE R.R. MARTIN (Zysk i S-ka) 1

Druga część powieściowego cyklu „Pieśń lodu i ognia”.

5 - Charles Street 44DANIELLE STEEL 1

(Świat Książki)NOWOŚĆ

Właścicielka galerii po rozstaniu z partnerem przyjmu-
je współlokatorów: mężczyznę walczącego o prawo do
opieki nad synem, młodą dziewczynę angażującą się
w internetowe romanse i owdowiałą szefową kuchni. 

6 8 Bezpieczna przystańNICHOLAS SPARKS 2

(Albatros A. Kuryłowicz)

Powieść. Kobieta z przeszłością odnajduje szczęście w ra-
mionach wdowca z dwójką dzieci, ale czy uda jej się uciec
przed dawnym partnerem brutalem?

7 - Gwałt JOANNA CHMIELEWSKA (Klin) NOWOŚĆ 1

Dziennikarka żyjąca w absurdalnych czasach PRL-u
przygląda się toczącemu się procesowi. Czy mężczyzna
oskarżony o zgwałcenie młodej dziewczyny o niepo-
szlakowanej opinii rzeczywiście dopuścił się przestęp-
stwa? 

8 4 Ja, inkwizytor. Bicz Boży 2

JACEK PIEKARA (Fabryka Słów)

Prequel powieściowego cyklu o inkwizytorze rozgry-
wającego się w alternatywnym świecie przypominają-
cym średniowieczną Europę, w którym Chrystus nie
umarł, ale podbił Rzym. 

9 7 Na gorącym uczynku HARLAN COBEN 4

(Albatros A. Kuryłowicz)

Powieść. Zaginięcie uzdolnionej uczennicy jako pretekst
do polowania na czarownice – w tym przypadku na po-
sądzonego o seks z nieletnią pracownika opieki spo-
łecznej.

10 2 Liczby Charona MAREK KRAJEWSKI (Znak) 3

Powieść kryminalna. Zwolniony z pracy międzywojen-
ny lwowski policjant usiłuje się zrehabilitować, chwyta-
jąc seryjnego mordercę. 

LISTA
BESTSELLERÓW

książka polecana przez dział kultury „Gazety” 

na: wyborcza.pl/kultura

% PEŁNE ZESTAWIENIE PIĘTNASTU BESTSELLERÓW 

LITERATURY PIĘKNEJ I LITERATURY FAKTU 

%  LISTA BESTSELLERÓW „GAZETY” ZA 2010 R.

%  LISTA BESTSELLERÓW „GAZETY” ZA UBIEGŁE MIESIĄCE 

Lista powstaje na podstawie wyników comiesięcznego badania

rynku książki GfK Polonia Retail and Technology bazującego na

rzeczywistej sprzedaży w największych sieciach księgarskich, księ-

garniach, sklepach internetowych i sieciach handlowych na tere-

nie całej Polski (łącznie blisko 800 punktów sprzedaży na koniec

2010 r.). O pozycji w rankingu decyduje łączna liczba sprzedanych

egzemplarzy dla danego tytułu, niezależnie od formy jego wydania

(oprawa miękka, twarda, wersja filmowa itp.). Z rankingu wyłączo-

ne są pozycje sprzedawane w ramach akcji promocyjnych (z dużym

upustem w stosunku do ceny rynkowej). Ranking literatury pięk-

nej obejmuje zarówno szeroko rozumianą beletrystykę (w tym li-

teraturę sensacyjną, kobiecą i fantastykę), jak i poezję oraz dra-

mat. Z rankingu literatury dziecięcej i młodzieżowej wyłączone są

książki aktywizujące i edukacyjne. Z rankingu literatury faktu wy-

łączone są poradniki, wydawnictwa referencyjne, profesjonalne

i naukowe.
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Ile jeszcze będzie trwała gra o tron
w fikcyjnej krainie Westeros George’a R.R.
Martina? Ile prequeli opowieści o alter-
natywnym świecie, w którym Jezus nie
złożył swojego życia w ofierze za ludzkość,
ale krwawo zemścił się na prześladow-
cach, napisze Jacek Piekara? Czy ostatni
tom cyklu Andrzeja Pilipiuka „Oko jele-
nia” (o współczesnych Polakach przenie-
sionych w czasie do XVI-wiecznej Nor-
wegii) rzeczywiście będzie ostatni? Ile za-

CIĄG DALSZY (NIESTETY) NASTĄPI

BESTSELLERY LIPCA

gadek rozwiążą szwedzcy, norwescy i lwow-
scy policjanci, zanim w końcu zawalą jakąś
sprawę i wylecą z pracy? Ilu ludzi złama-
nych przez zły los przepyta jeszcze Szymon
Hołownia? Przez ile tomów nastoletnie
wampirzyce in spe będą wybierać między
przystojnym kolegą wilkołakiem a przy-
stojnym kolegą wampirem?

Lista bestsellerów „Gazety” odzwiercie-
dla fakt, że literacko wróciliśmy do XIX wie-
ku. Tyle że dawna powieść w odcinkach za-
mieniła się w taśmociąg powieści. Ten sam
autor, te same postaci, 10, 15 albo 25 tomów.
Gdyby Balzac dziś pisał „Komedię ludzką”,
jednym zbohaterów musiałby uczynić chci-
wego pisarza, który przeżywa męki twórcze,
by coś jeszcze wycisnąć z opornej literackiej
materii (choć sam też był chciwy, to jednak

w każdym ze 130 tomów chciał zaoferować
czytelnikom coś nowego). 

Czy możemy liczyć na bunt czytelni-
ków? Pierwsze jaskółki już widać na lite-
rackich blogach. „Z ostatnią szóstą częścią
»Oka jelenia« noszącą tytuł »Sfera Armi-
larna« autor zrobił to, co mógł zrobić naj-
gorszego. Napisał to jakby chciał, a nie mógł,
nie wymyślił nic zaskakującego. Książkę
czyta się paskudnie, tylko ciekawość, co bę-
dzie dalej, pozwala jakimś cudem wytrwać
do końca” – narzeka jeden z rozczarowa-
nych fanów Pilipiuka. Takie opinie nie na-
leżą do rzadkości.

Czytelnicy, zwalczcie przeklętą cieka-
wość idajcie autorom czerwoną kartkę! Win-
nym wypadku czeka nas ponura przyszłość,
w której wszystkie miejsca na listach best-
sellerów będą okupowane przez jednego au-
tora. Dla dorosłych – walka o władzę między
szwedzkimi policjantami i średniowieczny-
mi rycerzami, dla nastolatków – historia za-
kazanej miłości między ich dziećmi, a dla
zwolenników non fiction wspomnienia sa-
mego autora, który całą tę historię opisał. �

JULIUSZ

KURKIEWICZ

GAZETA
WYBORCZA
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MAŁGORZATA I. NIEMCZYŃSKA

„Nie do sprzedaży w Empiku” – na-
klejki z takim hasłem miały się zna-
leźć dwa lata temu na okładkach no-
wości jednej z mniejszych, acz sza-
nowanych polskich oficyn. Choć wy-
dawca  z nich zrezygnował, pomysł
nikogo w branży raczej by nie zdzi-
wił. Empik ma w niej fatalną reputa-
cję (zalega z opłatami, lubi zwracać
całe zamówione nakłady, bez spe-
cjalnej umowy nie eksponuje książek
na półkach), wszyscy jednak muszą
się z nim liczyć. To do prowadzonych
przez spółkę  domów handlowych
czytelnicy najczęściej kierują  kroki.
Wszystkich salonów w2009 roku Em-
pik miał w Polsce już 134.

Pod koniec sierpnia grupa NFI Em-
pik Media & Fashion zakupiła wy-
dawnictwa W.A.B. oraz Wilga, kon-
tynuując trwający od ponad roku
okres fuzji. Grupa ma już – w całości
lub większościowo – kontrolę nad m.in.
specjalizującym się w poradnikach
i albumach wydawnictwem Buch-
mann, spółką dystrybuującą e-booki
i audiobooki Virtualo, księgarnią in-
ternetową Gandalf sprzedającą pod-
ręczniki, a także spółką Gry-OnLine.
W lutym Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów zablokował prze-
jęcie przez Empik największej księ-
garni internetowej w Polsce Merlin.pl.
Argument: drastyczne ograniczenie
konkurencji na rynku.

– Empik  na polskim rynku księ-
garskim nie ma równego sobie, teraz
chce odgrywać rolę także na rynku
wydawniczym – komentuje Łukasz
Gołębiewski, pisarz i analityk rynku
książki. – Ta strategia mnie nie dziwi,
w podobny sposób rozwijało się wie-
le firm dystrybucyjno-wydawniczych,
jak choćby Hachette z własną siecią
HDS we Francji czy Bertelsmann ze
swoimi księgarniami i klubami książ-
ki w Niemczech. Chęć gromadzenia
praw autorskich do książek wokół wła-
snej dystrybucji widać też w działa-
niach  potężnego Amazona.

To jednak nie znaczy, że nie ma się
czego obawiać. – Sytuacja, w której
Empik tworzy zamknięty i niejako sa-
mowystarczalny obwód, a jednocze-
śnie nie wywiązuje się z płatności wo-
bec wielu wydawców, grozi oczywi-
ście nieuczciwą konkurencją. W Pol-
sce na rynku dystrybucji nie ma dru-
giego  gracza, który mógłby po-
wstrzymać jego monopolistyczne po-
czynania – twierdzi Małgorzata Szczu-
rek zniewielkiego wydawnictwa Krak-
ter. Prosząc oanonimowość, wydawcy
wypowiadają się znacznie mniej dy-
plomatycznie. – Cisną  się na usta tak
zwane wyrazy – denerwuje się jeden
z nich. – Empik od grudnia nie płaci
wydawcom, a teraz – sam będąc wy-
dawcą, a więc bezpośrednim konku-
rentem – już kompletnie straci jaką-
kolwiek do tego motywację!

– Na pewno własne produkty bę-
dą uprzywilejowane na własnych pół-

kach sklepowych – nie ma wątpliwości
Gołębiewski. – Widzimy to na przykła-
dzie dużych sieci handlowych: Tesco
zapełnia półki produktami marki Te-
sco, Carrefour marki Carrefour itd. Po
przejęciu tak znaczących  wydawnictw
jak W.A.B. czy Wilga Empik będzie
mógł niezwykle skutecznie promować
ich tytuły – poprzez lepszą ekspozycję,
politykę rabatową, przeceny, promo-
cje. Dla innych wydawców to zła wia-
domość, już teraz wielu trudno było się
przebić na empikowe półki. 

Na pozwanie Empiku mogą sobie
jednak pozwolić tylko najwięksi, jak
zrobił to Świat Książki – notabene, głów-
ny bohater innego głośnego zakupu
ostatnich miesięcy. W kwietniu nie-
miecka grupa Weltbild przejęła wy-
dawnictwo od Bertelsmanna. Powstał
gigant dysponujący 45 księgarniami i
katalogiem wysyłkowym. Obok ksią-
żek pojawiły się w nim... sprzęty go-
spodarstwa domowego, zabawki i ze-
stawy do manikiuru. Ta strategia wbrew
pozorom nie jest też obca Empikowi,
w którego sprzedaży książki stanowią
zaledwie 40 proc. W jego salonach znaj-
dziemy również czasopisma, filmy, mu-
zykę, a nawet  maskotki, breloczki i sło-
dycze. Spółka prowadzi ponadto 40
szkół językowych i świadczy usługi fo-
tograficzne.

Ostatnie zakupy Empiku wskazują
na to, że grupa kompletuje także ofer-
tę internetową. – Askoro e-booki isprze-
daż internetowa znajdują się w Polsce
w fazie rozwojowej, więc ten, kto zaj-
mie dobrą pozycję dziś, będzie później
dysponentem tej sfery – wyjaśnia lite-
raturoznawca i analityk prof. Przemy-
sław Czapliński. – Przykład? Wystarczy
jedna decyzja ministerialna – prze-
kształcenia papierowych podręczni-
ków szkolnych w e-podręczniki – by
raczkujący w tej chwili polski rynek 
e-booków zamienił się w eldorado; na-
wet gdyby zmiana miała objąć tylko je-
den segment edukacyjny, np. klasy 4-
-6 wszkołach podstawowych, to wprze-
ciągu kilku lat rynek obejmie kilkaset
tysięcy osób. I będzie rynkiem gwa-
rantowanego odbioru. Pójdźmy nieco
dalej: ci sami uczniowie, którzy otrzy-
mają e-podręczniki, będą kilka lat póź-

niej potencjalnymi nabywcami innych
produktów – książek pozaszkolnych,
gier, filmów… Idźmy jeszcze dalej: oswo-
jeni z domeną internetową i starannie
sprofilowani będą przez to medium ku-
pować coraz więcej produktów.

A co to wszystko oznaczać będzie
dla kultury? – W łagodnej antyutopii
megastory będą oferowały kulturę pod
jedną z dwóch postaci: inwestycji
w przyszłość lub inwestycji w nastrój
– mówi prof. Czapliński. – Pierwsze wią-
żą się z edukacją, drugie z rozrywką.
Wszystko – książki, kosmetyki, gry, mu-
zyka – upodobni się do siebie jako ele-
ment lifestyle’owy. Nadzieja wiąże się
z polskim społeczeństwem – kłótliwym
i przywiązanym do sfery symbolicznej.
Kultura służy nam do prowadzenia wo-
jen tożsamościowych, a wojny takie
– choć mają charakter mocno rytualny
– zakładają śmiertelnie poważne po-
dejście do kultury.

Analitycy i wydawcy podkreślają,
że najwięcej zależeć będzie od odbior-
ców. Ambitna literatura nie zniknie zsa-
lonów sprzedaży tylko wtedy, gdy klien-
ci będą się jej domagać. Podobnie spra-
wa ma się z małymi księgarniami, któ-
re przetrwać mogą wyłącznie dzięki
kupującym w nich miłośnikom ksią-
żek. Prawdopodobnie możemy się jed-
nak spodziewać kolejnych fuzji, choć
głośno nikt na razie o nich nie mówi.

Małe oficyny starają się być dobrej
myśli. – Na całym świecie istnieje silna
tendencja do konsolidacji i komercja-
lizacji, której towarzyszy równocześnie
powstawanie niezależnych wydaw-
nictw zaspokajających potrzeby  wy-
rafinowanej publiczności – podkreśla
Szczurek. – W tym widzimy szansę dla
takich jak my. Poza tym nie działamy
sami – wraz z wydawnictwem Czarne
tworzymy małą grupę wydawniczą. 

– Tworzenie się molochów wydaw-
niczych odbywa się na całym świecie
– dodaje Monika Sznajderman, szefo-
wa wydawnictwa Czarne. – Będziemy
robić swoje i mieć nadzieję, że nawet
na półkach Empiku znajdzie się miej-
sce dla  książek Czarnego.

Prezes Empiku Maciej Dyjas z po-
wodu napiętego kalendarza nie znalazł
czasu na rozmowę z nami.�

Witamy w nowym świecie.
Wydawniczym 
Wydawnictwo W.A.B. kupione przez Empik – ta wiadomość
zmroziła niedawno pozostałe oficyny. Być może nadchodzi czas
dyktatu dystrybucyjno-wydawniczych molochów

W TELEWIZJI

Dobry, zły
i brzydki
FILM Cinemax, 20 | 
Clint Eastwood, Lee Van Cleef
i Eli Wallach jako zawodowi
rewolwerowcy u Sergia Leone.
Western znalazł się w 2005 r.
na liście stu najlepszych
filmów wszech czasów
magazynu „Time”.

Ślub

TEATR TVP Kultura, 21 |
Pierwsza odsłona
wrześniowego cyklu
„Miesiąc z teatrem Jerzego
Jarockiego”. Na początek
– jedna z najbardziej
znanych sztuk Witolda
Gombrowicza z Jerzym
Trelą w roli głównej.

Chaplin

KONCERT Zone Europa,

20 | Nominowany do Oscara
Robert Downey jr jako
najbardziej magiczny
z twórców kina w całej jego
historii. Dramat
biograficzny Richarda
Attenborough nie tylko
o Charlesie Chaplinie.
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Erica Heller oojcu
Josephie 

Erica Heller, córka słynnego ame-
rykańskiego autora Josepha Helle-
ra, napisała wspomnienia o ojcu za-
tytułowane „Yossarian Slept Here”.
Erica wspomina konflikt między Hel-
lerem a jego pierwszą żoną Shirley,
pisząc, że „ojciec patrzył z taką sa-
mą nienawiścią na przemówienia
prezydenta Nixona, z jaką moja ma-
ma patrzyła na niego”. 

Erica twierdzi, że w powieści „Coś
się stało” z 1974 roku pełen wście-
kłości na swoją rodzinę Heller spor-
tretował żonę i córkę. W jednym
z rozdziałów miał dać dokładne cy-
taty ze swoich rozmów z Ericą. Gdy
spytała, jak mógł to zrobić, odparł
złośliwie: – Dlaczego sądzisz, że je-
steś na tyle interesująca, że miałbym
o tobie pisać? 

Później podczas rozwodu Erica
zeznawała przeciw ojcu, co sprawi-
ło, że ten do końca życia zerwał z nią
wszelkie kontakty. 

Erica Heller przyznaje, że nigdy
nie przeczytała książki ojca „Para-
graf 22”, bo gdy próbowała, zawsze
było coś ważniejszego do zrobienia
– „wyprowadzić psa na spacer, po-
układać sery w kuchni”. 

Karolek zbyt koszmarny 
dla Ameryki
Francesca Simon, autorka popularnej
serii dla dzieci o Koszmarnym Karol-
ku, w wywiadzie dla dziennika „The In-
dependent” wyraziła zdziwienie, że jej
książki nie są znane w USA, skąd po-
chodzi. „To dla mnie bardzo tajemni-
cze, że moje książki są wydawane w kil-
ku reżimach stosujących represje po-
lityczne – m.in. w Chinach czy Rosji – ale
nie w USA. W Ameryce działa silna 
autocenzura”. 

Książki Simon, wydawane także
w Polsce, opowiadają o niegrzecznym
Karolku i jego złym zachowaniu w sto-
sunku do rodziców, nauczycieli i bra-
ta. Simon powiedziała, że jej książki nie
są dystrybuowane za darmo do szkol-
nych bibliotek w USA w ramach pro-
gramu klubu książki. Przypomnijmy,
że niedawno z biblioteki w szkole w sta-
nie Missouri wycofano rzekomo anty-
religijną i obsceniczną książkę Kurta
Vonneguta „Rzeźnia numer pięć”,
a w sierpniu w liceum w stanie New Jer-
sey z listy lektur do przeczytania w cza-
sie wakacji przez 16-latków wycofano
książkę „Norwegian Wood” Japończy-
ka Harukiego Murakamiego. Rodzice
poskarżyli się szkole na sceny seksual-
ne w powieści.

Byron był grubaskiem 

Lord Byron był pozerem, który mani-
pulował swoim wizerunkiem – twierdzi
brytyjska historyczka Lucy Worlsey,
która przygotowała program o poecie
dla stacji BBC. Jej zdaniem Byron miał
nadwagę, kulał, więc nie potrafił tań-
czyć walca, a w związku z tym nie po-
zwalał go tańczyć swej narzeczonej la-
dy Caroline Lamb. Jednak w tomikach
wierszy okraszonych jego malowaną
czy szkicowaną podobizną Byron kazał
przedstawiać siebie jako przystojnego,
seksownego, szczupłego bohatera. – Nie
chciał przedstawiać siebie jako nieco
otyłego, bladego, niezbyt urodziwego
chłopaczka – twierdzi Worlsey w „The
Guardian”. �

SEBASTIAN ŁUPAK, „FILM”

wieści z wyższej półki

Czy salony Empiku nie staną się rzeźniami ambitnej, niezależnej książki? 
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Witamy w Polsce Listy do „Gazety”
piszcie: listydogazety@gazeta.pl

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA

P
lesza, polska wioska położo-
na wysoko w górach na ru-
muńskiej Bukowinie: niskie
drewniane domki, dachy zdo-
bione ażurową wycinanką

z blachy i biegnąca środkiem wsi błot-
nista droga.

– Gdy byliśmy dzieciakami, czasem
łatwiej było dogadać się po rumuńsku.
Ale dziadek pilnował: „Umnie, na mo-
im podwórku, macie mówić tylko po
polsku!” – mówi Bolek Majerik, rzeź-
biarz i poeta, lokalna sława.

Na ganku jego niedużej pracowni
stoją rzeźby nagiej pary. Tuż obok
– dom, w którym Bolek mieszka ra-
zem z rodzicami. Ojciec zajmuje się
wypalaniem węgla drzewnego, ale –jak
mówi – coraz mniej się to opłaca, bo
okoliczni restauratorzy do grilla wolą
kupować paczkowany węgiel w su-
permarketach.

Na podwórku kręcą się dziewięcio-
-dziesięcioletni chłopcy, uczniowie
rzeźbiarza. Przytargali spory kawał
drewna, Bolek pomaga oprzeć go na
krzyżakach. Gabi i Stasiek zaczynają
dłubać smoki. Kamieniem stukają
w dłuta. Z językami na brodzie zapo-
minają o całym świecie.

Majerik pokazuje swoje pierwsze
prace –Jezusa dźwigającego świat ipil-
nującego go Strażnika Bramy wy-
rzeźbił wysoko nad wioską, wtzw. Ska-
le Jastrzębia. 

– Kąpałem się wtedy wrzece iusły-
szałem wewnętrzny głos, który mi mó-
wił, że powinienem zacząć rzeźbić.
Ruszyłem do tego piaskowca i tak po-
wstał Jezus – opowiada Bolek.

Przez pięć lat mieszkał w Poznaniu,
jako wolny słuchacz brał udział w zaję-
ciach rzeźby na tamtejszej ASP. – Ale
szybko zrozumiałem, że to miasto nie
dla mnie, że moje miejsce jest tu, w Ple-
szy. Tu żyją potomkowie orłów, czy ostre
charaktery, czy miłe – są prawdziwi. 

O sobie w tomiku „Śpiew wilka” na-
pisał: 

„Jestem białym wilkiem, królem gór
W niebieskich oczach widać zimo-
wy wicher i korę buków…”.
Do Gabiego i Staśka dołączają Josef

i Serdżio, też dzieciaki z Pleszy. W pra-
cowni pełnej świątków i królów kończą
płaskorzeźby z aniołami. 

W Pleszy żyje około 70 rodzin, po-

tomków górali czadeckich, którzy na
początku XIX w. przyjechali tu z Polski
do pracy – zajmowali się wyrębem la-
sów, wypalaniem węgla drzewnego, pro-
dukcją beczek. Do dziś o Pleszy mówi
się „wioska bednarzy”. – Ale to się po-
woli kończy. Zalewają nas tanie plasti-
kowe wiadra z Chin – mówi po polsku
bednarz Stanisław Moldovan. 

Obejście  Moldovanów: drewniana
chałupa, stodoła, w której Stanisław ro-
bi beczki, błotniste podwórko, tuż obok
szemrze strumyk. Wzdłuż domu suszą
się na sznurkach ubrania. – Dużą becz-
kę w jeden dzień robię – Stanisław po-
kazuje wysokie naczynie z nieheblo-
wanych jeszcze desek. – Nauczyłem się
od ojca. Za Ceauşescu to się dużo robi-
ło. A teraz jeszcze tylko na wino, różne
malutkie – to tak. Więc żeby zarobić, do
Szwecji z żoną jeździmy. 

Na podwórko wychodzi żona bed-
narza Jadwiga. Zielone oczy, szeroki
uśmiech, gruba chustka przykrywa wło-
sy. Zaprasza do domu. Wpomalowanej

na ostry turkus kuchni na wielkim pie-
cu z fajerkami gospodyni szykuje kawę.
– Zrobię wam taką normalną, w kubku,
bo ta malutka jak w Spanii to mi się nie
podoba – tylko na jeden łyk. Co to za pi-
cie? – mówi bednarzowa.

Kawa jest dobra imocna. –Bo my też
mocne ludzie – śmieje się Jadwiga.
– W Szwecji musisz obudzić się o 5 ra-
no i pracować do 8 wieczorem, a jesz-
cze dojechać tam, gdzie mieszkasz, nie-
raz ponad 100 km. Na spanie zostaje
cztery-pięć godzin. W Spanii było ła-
twiej – chodziłam posprzątać po cha-
tach. Ale przyszła kriza i wróciliśmy.

Do Szwecji na zarobek przy ścina-
niu i sadzeniu lasów jeździ pół Pleszy.
Najpierw podpisują kontrakt z pośred-
nikiem, potem wyjeżdżają – czasem na
miesiąc, dwa, czasem na pół roku. Dzie-
ci zostają z babciami i nauczycielami. 

Syn Moldovanów dziesięcioletni Ser-
dżio, ten, który u Bolka rzeźbił anioła,
chodzi do szkoły w sąsiedniej wsi Poja-
nie Mikuli. Oddana do użytku dwa lata
temu podstawówka nosi imię posłanki
Krystyny Bochenek, ofiary katastrofy
Smoleńskiej. Szkoła działa w systemie
rumuńskim: stopnie od 1 do 10, język
polski – trzy godziny tygodniowo – jest
jednym z kilku obok angielskiego, fran-
cuskiego i łaciny. 

10-latki przerabiają „Ptasie radio”
Tuwima i„Sprytnego lisa” Porazińskiej.

Nowy Sołoniec, kolejna wieś za-

mieszkana głównie przez Polaków.

Środkiem biegnie asfaltówka. Najważ-
niejszy budynek to Dom Polski, miej-
sce spotkań całej wsi, w tym członków
lokalnego zespołu Sołonczanka. Za chwi-
lę próba. Chłopcy zmieniają w łazience
dżinsy na góralskie spodnie z parzeni-

cami, T-shirty na białe haftowane ko-
szule, do tego wkładają czarne kapelu-
siki z muszelkami. Dziewczyny już go-
towe: kwieciste spódnice (materiał
z Ukrainy), białe bluzki z koralikowym
haftem (produkcja cioć, mam istarszych
sióstr), kierpce z Zakopanego. 

Na sali grupa ustawia się wpółokrąg,
z lewej mocno zbudowany nastolatek
z akordeonem. Pierwsze takty, dziecia-
ki łapią się pod boki i zaczynają „Karcz-
mareczkę”: 

„Nie byłem tu, idę dalej, 
karczmareczko, winka nalej… 
Naaalej, nalej do puchara, 
karczmareczko malowana…”.
Najstarsza w Sołonczance jest Da-

niela Revai, ma 17 lat, mówi ładną pol-
szczyzną: – Z rodzicami, z rodzeń-
stwem mówimy po naszemu. Czyta-
my wiersze: Mickiewicza, Miłosza,
Szymborską. 

– A książki dla młodzieży? Musiero-
wicz? 

– Nie, nie czytałam.
W przyszłym roku Daniela będzie

zdawać maturę. – Na studia chcę wyje-
chać do Polski: geografia albo historia
– mówi, poprawiając korale. – Kiedyś

zNowego Sołońca na studia było trzech-
-czterech kandydatów, w tym roku aż
19! Po co? Bo tutaj trudno żyć: pracy nie
ma, trzeba wyjeżdżać za granicę – tak
jak moja siostra, skończyła tylko liceum
i teraz sprząta w Niemczech. Ja tak nie
chcę. Chcę zobaczyć, jak jest w Polsce. 

– Początek naszej wsi Kaczyka to

rok 1792 – zaczyna opowieść Michał
Cehaniuc, wąsaty były kolejarz. – Wte-
dy przyjechali tu Polacy: Nawrocki, Za-
krzewski, mój pradziadek Jankowski.
ZBochni, Wieliczki przyprowadziło ich
wojsko austriackie, bo sól tu znaleźli.
Powstała kopalnia. I proszę nie zapo-
mnieć: ani razu nie było tu wypadku!

Kopalnia wciąż działa, do dziś pra-
cują w niej potomkowie Polaków. Cia-
sne, słabo oświetlone chodniki, kaplica
św. Barbary, mniejsza kapliczka Matki
Boskiej. Na ścianach znajome rzeźby
Bolka Majerika: dostojny Bóg w koro-
nie, niedaleko Adam iEwa –zalotnie od-
wrócona w stronę widza gołą pupą.

– W kopalni jest nawet sala balowa.
Dyrektor organizował w niej przyjęcia,
kobiety w długich sukienkach, męż-
czyźni w garniturach. Był bar, muzyka,
tańce pod żyrandolami zkryształów so-
li –opowiada pan Michał. –Wszyscy przy-
nosili ze sobą koszyki. Kobiety z jedze-
niem, mężczyźni z wódką. Dziś oprócz
sali balowej jest też boisko – można grać
w nogę, w kosza, bo w kopalni wdycha-
ją jod chorzy na astmę. Ażeby im się nie
nudziło, mogą uprawiać sport.

Siedzimy w kuchni państwa Ceha-
niuców: kredens, pod oknem stół, na
ścianach święte obrazy. Krystyna z Na-
wrockich Cehaniuc jest prezeską tu-
tejszego Stowarzyszenia Polaków, pra-
cuje jako przedszkolanka: – Wycho-
wywana byłam po polsku. Moja bab-
cia nie pozwalała mnie i rodzeństwu
mówić po rumuńsku: „Co wy? Woło-
chy jesteście?!” – krzyczała. – Za komuny
nie mogliśmy mówić po polsku ani cho-
dzić do kościoła. Dziś można, ale co
z tego, skoro coraz mniej ludzi o to się
troszczy? W zeszłym roku rodzina La-
zarowiczów z Polski szukała w Kaczy-
ce korzeni – dowiedzieli się przez in-
ternet, że mają tu kuzynów. Przyjechał
pan Lazarowicz, a kuzyni już nie mó-
wią po polsku, tylko po rumuńsku.
Dwie noce u nich spał, ale potem się
wyprowadził, bo w żaden sposób nie
mógł się z kuzynami dogadać. 

Żegnamy się w deszczu. Michał bez
kurtki  stoi przy płocie imacha nam, do-
póki nie znikniemy mu z oczu. �

Witamy was w Polsce
(chociaż wRumunii)
Za komuny nie mogliśmy mówić po polsku. Dziś można, ale coraz mniej ludzi chce

Karpackie polskie wsie 

1. Serdżio, syn bednarza 
i pomocnik rzeźbiarza Bolka
Majerika, wypracowuje w drewnie
podobiznę smoka

2. Sołonczanki, śpiewające
dziewczynki z Nowego Sołońca, 
mają sukienki z Ukrainy, 
a kierpce – z Zakopanego

3. Msza św. w kościele w Nowym
Sołońcu odprawiana jest w połowie 
po rumuńsku (kazanie) a w połowie 
po polsku  

Plesza
Kaczyka
Nowy Sołoniec

100 km

BUKARESZT
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Opiniewyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę

MAGDALENA OLGA OLSZEWSKA: Czy Pol-

ska stosuje jakieś szczególne stra-

tegie polityczne wobec naszych post-

sowieckich sąsiadów?

MICHAŁ DWORCZYK: Niestety, zasady
w naszej polityce zagranicznej zmie-
niają się tak często jak władza, czyli
po każdych wyborach. Widać to na
przykładzie polityki wobec Białoru-
si. Jeden rząd jest wobec reżimu bar-
dziej stanowczy, drugi bardziej od-
puszcza. 

Wszystkie opcje polityczne mają,
co prawda, wspólny cel, tzn. demo-
kratyzację Białorusi, ale jeśli polska
polityka ma być rzeczywiście sku-
teczna, to warto by ustalić jednolite
zasady i trzymać się ich bez względu
na nasze wewnętrzne zawirowania
polityczne. 
Dlaczego Polska tak się uparła ze swo-

ją misją pod kryptonimem „Wolna

i demokratyczna Białoruś”? Co nam

przeszkadza Łukaszenka? Siedzi so-

bie spokojnie, regularnie doi swoją

krowę.

– Są dwa powody, dla których się
w to angażujemy. Pierwszy to moral-
ny dług. Oddajemy w ten sposób
wsparcie, które płynęło do nas w cza-
sach komunistycznego zniewolenia.
Drugi jest czysto pragmatyczny. Łu-
kaszenka niby to wspokoju doi tę swo-
ją krowę, a raczej własny naród, i ni-
komu z sąsiadów w miedzę nie wcho-
dzi, ale tuż za oborą na jego polu mo-
że nagle wyrosnąć rosyjska wyrzut-
nia rakiet. To nie jest obojętne z punk-
tu widzenia interesów Polski.

Dla bezpieczeństwa państwa jest
ważne, abyśmy nie byli krajem gra-
nicznym Unii Europejskiej. Niemcy

też wcale nie dlatego tak ochoczo za-
biegały o przyjęcie Polski, że kierował
nimi altruizm. Teraz w naszym dobrze
pojętym interesie leży doprowadzenie
do tego, aby to nie Polska była buforem
pomiędzy strefą wpływów Zachodu
i Federacji Rosyjskiej. 
Mamy jakiś wpływ na rozwój sytuacji

politycznej na Wschodzie?

– Z czołgami na Białoruś nie wje-
dziemy. Możemy za to konsekwentnie
wspierać tam społeczeństwo obywa-
telskie i opozycję demokratyczną. Łu-
kaszenka nigdy z własnej woli nie do-
puści do zmian demokratycznych. Gdy-
by to zrobił, straciłby władzę. 

Doświadczenie wskazuje, że jest
zdeterminowany, aby zachować ją za
wszelką cenę, nawet stosując najbar-
dziej brutalne metody. Dlatego ważne
jest, aby nie dać się nabrać na kolejne
cyniczne obietnice.
Jakim językiem powinna Polska roz-

mawiać z białoruskim reżimem?

– Stanowczym i konsekwentnym.
W odróżnieniu od Łukaszenki, który
jednego dnia spokojnie pertraktuje,
a drugiego dostaje szału, zamyka nie-
zależne media i wsadza opozycję do
więzień. 

To trochę tak jak z wychowaniem
niegrzecznego dziecka. Nie można
ulegać jego kaprysom, bo zrobi się nie-
znośne do bólu – tak jak Łukaszenka
teraz.
Jak należałoby ustawić nasze stosun-

ki, aby nie podejmować flirtu z reżimem?

– Te relacje powinny być utrzyma-
ne na średnim szczeblu administra-
cyjnym. Urzędnicy z ministerstw
spraw zagranicznych powinni ze so-
bą rozmawiać. Musimy wiedzieć, co

się dzieje na Białorusi. Musimy wie-
dzieć, z kim warto rozmawiać, jak już
nastąpi przełom. 

Jestem przeciwny spotkaniom na
stopniu ministerialnym, bo to forma le-
gitymizacji tej władzy. Wszystkie ofi-
cjalne wycieczki Łukaszenki, także do
Europy Zachodniej, to smutny dowód
akceptacji czy też obojętności świata
wobec jego dyktatury. 
Ostatnio zdarzyła się Polsce nawet for-

ma aktywnego wsparcia Łukaszenki.

– Fatalnie się stało, że dane dotyczące
Alesia Bialackiego, jednego z najbar-
dziej znanych białoruskich opozycjo-
nistów, zostały przekazane przez pol-
ską prokuraturę białoruskim służbom.
Słusznie wyciągnięto konsekwencje
wobec osób z prokuratury. Ważne jest
jednak, aby nigdy podobna sytuacja nie
mogła się powtórzyć. 

Istnieje współpraca między polską
policją a milicją białoruską, regular-
nie współpracuje straż graniczna, jest
wiele kontaktów na różnych szcze-
blach administracji. We wszystkich
tych miejscach może dojść do prze-
kazania wrażliwych danych. I właśnie
dlatego powinny istnieć dobre proce-
dury uniemożliwiające takie sytuacje.
A te przepisy, dla całej polskiej admi-
nistracji, powinien przygotować pol-
ski MSZ. Wierzę, że ostatnie wyda-
rzenia przyspieszą przygotowanie ta-
kich rozwiązań prawnych.
Co konkretnie robi Polska dla Białoru-

sinów?

– Osiągnięciami, unikatowymi na
skalę nie tylko polską, ale i światową, są
telewizja Biełsat i Radio Racja – nieza-
leżne media nadające z Polski dla Bia-
łorusi i promujące postawę obywatel-

ską oraz zmiany demokratyczne w tym
kraju. 

Mamy też program pomocy re-
presjonowanym oraz Program Sty-
pendialny im. Konstantego Kalinow-
skiego dla białoruskich studentów re-
legowanych z tamtejszych uczelni za
działalność opozycyjną lub niezależ-
ną postawę. 

Nikt poza Polską nie prowadzi pro-
jektów o większym zasięgu społecz-
nym, a co za tym idzie – także finanso-
wym. Powstały w latach 2005-07 i funk-
cjonują do dziś. Niestety, borykają się
z niedoborami finansowymi, co zresz-
tą jest normą w tego typu instytucjach. 
Czy pieniądze polskiego podatnika

wspierające białoruską opozycję de-

mokratyczną są efektywnie wydawa-

ne i rozliczane?

– Na ogół tak. Polskie placówki dy-
plomatyczne weryfikują działania gran-
tobiorców. Po stronie białoruskiej ma-
my poważnych i doświadczonych part-
nerów, z którymi współpracujemy od
lat przy dużych programach. Spora-
dycznie, przy mniejszych programach,
zdarzają się niesolidni biorcy grantów,

tak zwani grantożercy. To margines błę-
du wliczony w koszty walki z dyktatu-
rą. Żeby go zminimalizować, polski MSZ
stara się nie finansować nierealistycz-
nych projektów. 
Jak wygląda kontrola probiałoruskich

wydatków u nas w kraju?

– Polskie procedury są restrykcyj-
ne. Biełsat, Radio Racja i organizacje
pozarządowe rozliczają się bezpo-
średnio zMSZ zkażdego wydatku. Pew-
nie można byłoby obniżyć pensję temu
czy innemu redaktorowi, ale zasadni-
czo środki te wydawane są w sposób
przejrzysty i celowy. 

Jako obywatele możemy wymagać
ścisłej kontroli nad przepływem tych
pieniędzy. Byle nie popaść w skrajność,
bo mnożenie rubryk do wypełnienia
też nie wychodzi nikomu na zdrowie. 
Skąd wiemy, że naprawdę pomagamy?

– Badania wskazują, że oglądalność
Biełsatu wzrasta z roku na rok. Nie bez
znaczenia jest też wydźwięk politycz-
ny. Polska daje dobry przykład innym
krajom, a Białorusini widzą, że Polacy
są po ich stronie. Białoruskie społe-
czeństwo nie jest już takie pokorne jak
pięć czy dziesięć lat temu. Na ten aspekt
zwracają uwagę sami Białorusini. 
Jaka jest kondycja probiałoruskich pro-

jektów?

– Niestety, każdego roku finanso-
wanie tych projektów staje pod zna-
kiem zapytania. O ile Biełsat jeszcze ja-
koś daje sobie radę, bo ratuje go Tele-
wizja Polska, której jest częścią, o tyle
Radio Racja regularnie wpada w gi-
gantyczne długi. 
Skąd pochodzą środki, które polski MSZ

przeznacza na tę pomoc?

– Z tzw. puli rozwojowej. Polska
przeznacza na pomoc rozwojową ok.
100 mln zł rocznie. Kiedyś przekazy-
wano te pieniądze głównie dla Afryki
i Azji, gdzie Polska prowadzi mniejsze
interesy niż w krajach sąsiednich, a na-
sze pieniądze tonęły w oceanie pienię-
dzy z całego świata. 

Od kiedy większość środków prze-
kierowano na wsparcie Europy
Wschodniej, głównie Białorusi i Ukra-
iny, efekty widać gołym okiem, a do-
datkowo Polska buduje swój pozytyw-
ny wizerunek w regionie.
Białoruską opozycję wspiera pan w ra-

mach fundacji Wolność i Demokracja.

– Działamy od 2005 r. Wspólnie zbia-
łoruskimi organizacjami obrony praw
człowieka pomagamy finansowo oso-
bom represjonowanym na Białorusi
– pobitym, skazanym na wysokie grzyw-
ny, wyrzuconym z pracy za działalność
opozycyjną, także rodzinom więźniów
politycznych. 

WiD jest organizacją pozarządo-
wą, ale znaczna część naszych pro-
jektów jest finansowana przez polskie
władze, MSZ i Senat, dzięki któremu
możemy między innymi wydawać nie-
zależną prasę Związku Polaków na Bia-
łorusi – „Głos znad Niemna” i „Maga-
zyn Polski”. 
Czy możemy jakoś wykorzystać w spra-

wach białoruskich naszą prezydencję?

– Nasze możliwości są, niestety, dość
ograniczone. Zgodnie z traktatem li-
zbońskim sprawy zagraniczne zostały
praktycznie wyłączone z prezydencji.
Możemy np. zabiegać, aby w agendzie
spraw, którymi Unia pilnie powinna się
zająć, znajdowały się kwestie wschod-
nie, a w szczególności – problematyka
białoruska. 

Powinniśmy czuć się do tego zo-
bligowani nie tylko ze względu na wa-
gę, jaką nadajemy kwestii praw czło-
wieka, ale też w swoim interesie, jako
naturalnie, geograficznie i historycz-
nie, związani z naszymi wschodnimi
sąsiadami. �

ROZMAWIAŁA

MAGDALENA OLGA OLSZEWSKA

*Michał Dworczyk

w latach 2005-07

główny doradca

premiera Kaczyńskiego

do spraw Europy

Środkowo-Wschodniej.

Współautor Programu Stypendialnego

im. Konstantego Kalinowskiego.

Współzałożyciel i członek rady

programowej fundacji Wolność

i Demokracja, organizacji wspierającej

represjonowanych 

na Białorusi. W tych wyborach

kandyduje do Sejmu z listy PiS

Białorusini widzą, 
że Polacy są po ich stronie
Łukaszenka nigdy z własnej woli nie dopuści do zmian demokratycznych.
Możemy tam wspierać społeczeństwo obywatelskie i opozycję 
Michał Dworczyk**

Wszystkie oficjalne
wycieczki Łukaszenki,
także do Europy
Zachodniej, to smutny
dowód akceptacji 
czy też obojętności
świata wobec 
jego dyktatury

Ubrani po cywilnemu policjanci zatrzymują uczestników protestu ruchu Rewolucja poprzez Sieci Społeczne w Dzień Niepodległości Białorusi 3 lipca
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wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę

Kulisy Platformy

zJanuszem Palikotem 

rozmawia 

Anna Wojciechowska

wydawnictwo 
Czerwone iCzarne, 
Warszawa,  2011

„Kulisy Platformy” – obszerny wy-
wiad z Januszem Palikotem przepro-
wadzony przez Annę Wojciechowską
– jest zbiorem plotek i anegdot poli-
tycznych. Dotyczą głównie środowi-
ska PO, choć były poseł opowiada też
historyjki, których bohaterami są po-
litycy innych ugrupowań lub znane
osoby spoza polityki. 

Opowiadane przez Palikota aneg-
doty są na ogół zabawne i świadczą
o inteligencji autora, zmyśle obser-
wacji oraz łatwości wyciągania z ob-
serwacji daleko idących wniosków.
Zaczyna się od kapitalnej historyjki,
jak premier Donald Tusk kopie
wswym gabinecie piłkę tak, by nią tra-
fić w roślinę, którą kiedyś przyniósł
Leszek Miller. Dla Millera roślina by-
ła cennym prezentem od żony, bar-
dzo o nią dbał i prosił Tuska, aby też to
robił. Czy Tusk chce wten sposób sym-
bolicznie zniszczyć politycznego wro-
ga, czy tylko mieć satysfakcję ze zro-
bienia komuś krzywdy? Palikot psy-
chologizuje: według niego to zacho-

wanie pokazuje ważny rys charakteru
premiera – okrucieństwo.

Czy anegdota jest prawdziwa? Za-
pewne tak. Trudno przypuszczać, by
autor wymyślił coś tak dziwacznego.
Ale już wnioski są mocno naciągane.
Palikot uwielbia bawić się w psycholo-
ga. Nawet jeśli wiele jego obserwacji jest
trafnych, to zwykle interpretacja jest
przesadna. Palikot jest dziś przeciwni-
kiem politycznym PO, trudno więc ocze-
kiwać od niego obiektywizmu. 

Autor opowiada o prywatnych roz-
mowach wcztery oczy lub osytuacjach,
których świadkami było wąskie grono
osób znanych zpierwszych stron gazet.
Prawdopodobnie każdy uczestnik
przedstawiłby własną wersję tych hi-
storii. Ale głos ma tylko Palikot, nie da-
jąc innym szansy obrony. 

Nie wiemy więc, czy naprawdę Tusk
zpogardą wypowiada się oksiężach, in-
telektualistach i wielu politykach, czy
Drzewiecki po aferze hazardowej od-
grażał się, że „wykończy Tuska”, czy
Schetyna wchamski sposób odnosił się
do tego czy innego posła, czy Graś pod-
czas zebrań kontroluje, kto z kim trzy-
ma, czy Grupiński uważa, że „proble-
mem Platformy jest Donald”.

Palikot nie stroni od ostrych i nie-
przyjemnych opinii o politykach i in-
nych osobach wskazywanych z nazwi-
ska. Najlepiej wypadają: Andrzej Ole-
chowski, Radosław Sikorski i Adam

Michnik. Z wyraźną sympatią pisze
o Bronisławie Komorowskim, którego
zna jeszcze z czasów, gdy sam nie zaj-
mował się polityką. Bardzo ciepło oAn-
nie Komorowskiej, dość pozytywnie
o Jacku Rostowskim. 

Pozostali mogliby się znaleźć w ko-
lekcji doktora Lombroso. Tusk – „mały
tyran” z silnym rysem okrucieństwa,
Schetyna – „przypomina gangstera”,
Jan Krzysztof Bielecki – „to już wolę
Schetynę”, Zdrojewski – „może zanu-
dzić na śmierć”, Rokita – „neurotyk” itd.
Palikot skrupulatnie wylicza, który po-
seł (lub posłanka) ma problem alkoho-
lowy, który pije wódkę, a który wino.
Rzecz jasna na winach mało kto się zna
– poza samym Palikotem. 

Możemy się dowiedzieć, jakie są ulu-
bione marki ubrań Tuska, Sławomira
Nowaka lub prezydenta Komorow-
skiego. Jakie żarty robi Schetyna, gdy
jest „na bańce”, kto jest sknerą, akto sta-
wia znajomym kolacje (oczywiście sta-
wiał zawsze Palikot), kto jest kobiecia-
rzem, a kto ukrytym homoseksualistą.
Dla miłośników pikantnych plotek (któż
ich nie lubi!) ta książka to jak ciasto zło-
żone z samych rodzynków. 

Ale o poważnej polityce niewiele się
z niej możemy dowiedzieć. Palikot mó-
wi, że z Tuskiem prowadził długie, inte-
resujące rozmowy. Nie wierzę, by doty-
czyły tylko oceny kształtów posłanki Mu-
chy lub ulubionych marek cygar. Musieli

rozmawiać o poglądach premiera na
świat, na przyszłość Polski. Ale tymi roz-
mowami Palikot się z nami nie dzieli. 

Nie dowiemy się z książki, jak to się
stało, że Tusk – przed laty ideowy liberał
– stał się konserwatystą iumiarkowanym
etatystą. Czy było to wynikiem kunkta-
torstwa, czy przewartościowania idei.
Jakie premier i jego najbliższe otoczenie
mają poglądy w kwestiach polityki eu-
ropejskiej – co z euro, jaką rolę widzą dla
Polski, czy chcą bronić suwerenności,
czy gotowi są zgodzić się na głęboką in-
tegrację w ramach państwa federacyj-
nego? Nie ma w książce ani słowa o dra-
matycznych chwilach jesienią 2008 r.,
gdy sypał się światowy system finanso-
wy. Jaki wówczas był nastrój głównych
decydentów, jakie snuli scenariusze? 

Wogóle nieobecny jest kontekst mię-
dzynarodowy – poza wytknięciem Tu-
skowi, że słabo zna angielski. Skoro już
Palikot plotkuje, to dlaczego nie ma aneg-
dot (choćby zasłyszanych od Tuska, Si-
korskiego lub Komorowskiego) o czo-
łowych politykach zagranicznych? 

Autor co drugiemu bohaterowi przez
siebie opisywanemu przykleja łatkę pro-
wincjusza, ale tak naprawdę prowin-
cjonalny do bólu jest jego punkt widze-
nia na politykę. Trudno powiedzieć, na
ile jest to jego winą, na ile dziennikarki
prowadzącej wywiad. 

Polityka pokazywana jest w książce
w sposób tabloidowy. Główni bohate-
rowie książki – Tusk, Schetyna, Komo-
rowski, Grabarczyk – myślą wyłącznie
o tym, jak ograć innych lub jak nie dać
się wyrzucić z Platformy. Rozumiem, że
ten aspekt jest wpolityce czymś realnym,
ale w gruncie rzeczy drugorzędnym. To-

ute proportion gardée– to trochę tak, jak-
by się czytało historię rządów królowej
Wiktorii pisaną przez stangreta. 

Sprowadzanie polityki do gry, awła-
ściwie gierek personalnych, to naj-
większa słabość książki tandemu Pali-
kot  –Wojciechowska. Były poseł PO jest
człowiekiem inteligentnym, ma głębo-
ką wiedzę i z pewnością miałby wiele
do powiedzenia na temat „materialnej”,
a nie tylko personalnej polityki rządu
PO-PSL. Przy okazji miałby okazję
przedstawić swoje poglądy na wyzwa-
nia, przed którymi stoją Polska, Euro-
pa, świat, ocenić dokonania i słabości
rządu Tuska. Zamiast tego skupił się na
dykteryjkach zabawnych lub nie, ale
z całą pewnością powierzchownych.

Mówi też o sprawach groźniejszych.
Według Palikota rządowi Tuska zdarza
się wykorzystywać służby specjalne do
celów politycznych. Politycy płacą swym
stronnikom posadami w spółkach skar-
bu państwa. Fachowcy nie mają szansy
na awans, jeśli nie „podczepią się” pod
tego czy innego lidera. Rząd podejmo-
wał wiele działań (kosztownych i czaso-
chłonnych) wyłącznie po to, by przypo-
dobać się opinii publicznej, a nie po to,
by zrobić coś dobrego dla Polski. Krótko
mówiąc – pozorował rzeczywistą pracę. 

To są oskarżenia poważne, wyma-
gają solidnego sprawdzenia. Jeśli są nie-
prawdziwe, Platforma powinna żądać
sprostowania. 

Marzy mi się publiczna debata otych
sprawach Tusk – Palikot. Chyba byłaby
ciekawsza od pyskówek, które co-
dziennie oglądamy w telewizji i słucha-
my ich w radiu. �

WITOLD GADOMSKI

CO SIĘ WYDAJE

PALIKOT – PLOTKARZ PROWINCJONALNY 

JANUSZ

ANDERMAN

Bączki wszystkich krajów, łączcie
się! – chciałoby się doradzić Piotrowi
Bączkowi, który swej walki samotnie
przecież nie wygra. Zjednoczeni być
może coś by zdziałali w dziele uni-
cestwienia hydry – Agnieszki Hol-
land. Ale w pojedynkę?

Nie dziwmy się zatem furii Bącz-
ka, który na przytulnych łamach „Na-
szego Dziennika” przeanalizował pa-

skudną drogę tej reżyserki. My się zBącz-
kiem głęboko solidaryzujemy. Bo nie
może być tak, że Holland odnosi sukce-
sy, choć nie powinna, ana sukcesy Bącz-
ka świat w ogóle nie zwraca uwagi i na-
wet fakt zdobycia w 2006 roku funkcji
rzecznika wiceministra Macierewicza
w USA nie został wcale odnotowany.

Dużą część swojego eseju poświęcił
Bączek ojcu bohaterki Henrykowi Hol-
landowi, który już w12. roku życia wstą-
pił do lewicowej syjonistycznej organi-
zacji skautowej, a później został ide-
owym komunistą. Nie bez powodu Bą-
czek dokładnie bada losy Hollanda, lecz
po to, by wykazać, że reżyserka jest tym
komunizmem na wskroś przesiąknię-
ta, co znalazło oczywiste odbicie w jej
twórczości. 

Bączek udowadnia to bez trudu,
a przy okazji kompromituje opozycję
lat 80. Bączkowi do jego odkryć posłu-
żyły dwa fakty: w filmie Bugajskiego
„Przesłuchanie” Holland zagrała rolę

ideowej komunistki Witkowskiej, a po-
tem wyreżyserowała film o zamordo-
waniu ks. Popiełuszki – „Zabić księdza”.
„Zdzisiejszej perspektywy – ogłasza Bą-
czek – autorka wpisywała się wtych kre-
acjach w nurt lewicowej opozycji lat 80. 

Wskazywała, że należało zmienić
panujący ustrój, ale dlatego, że unice-
stwiał swoich najbardziej ideowych wy-
znawców (jak Witkowska), a funkcjo-
nariuszy wiernie służących systemo-
wi (jak Piotrowski) doprowadzał do de-
generacji moralnej, wplątywał ich wpar-
tyjne walki frakcyjne, których zresztą
nie rozumieli. W związku z taką dia-
gnozą nasuwał się oczywisty wniosek:
stary ustrój stał się niewydolny, więc
należy go odrzucić i powrócić do pier-
wotnych »ideałów komunizmu« […]”. 

Jest to epokowe odkrycie Bączka: an-
tykomunistyczna opozycja walczyła,
często zza krat, o powrót prawdziwego
komunizmu w wydaniu stalinowskim,
a rozsadnikiem tej idei była Agnieszka

Holland. Trzeba zzazdrością powiedzieć,
że tylko wielkie i śmiałe umysły stać na
tak brawurowe tezy. I nie można się dzi-
wić wświetle odkryć Bączka, że „po 1990
Holland nie tylko nie nakręciła filmu roz-
liczeniowego z PRL, ale nawet nie zasy-
gnalizowała takiego wątku”. Jakże mia-
ła się rozliczać z PRL, skoro jest jego
kwintesencją? Skądinąd żal, że takiego
filmu nie nakręcił dotąd Bączek.

Inne grzechy Holland są nie mniej
poważne: „znana jest również ze swo-
ich feministycznych poglądów, bardzo
tolerancyjnego stosunku do zażywa-
nia narkotyków”. Być może to spowo-
dowało, że stała się „tropicielką anty-
semityzmu” – co wytropił Bączek. W jej
filmie „Gorzkie żniwa” występuje Po-
lak, który się wzbogacił na mieniu po-
żydowskim. Nie jest to jedyna tak ohyd-
na insynuacja reżyserki. W filmie „Eu-
ropa, Europa” „Polak przedstawiony
jest jako antysemita”! Mało tego, ostat-
ni film „W ciemności” „niesie wyjąt-

kowo perfidny przekaz: Polacy poma-
gali Żydom głównie za pieniądze”, cho-
ciaż wiadomo, że to Polacy musieli pła-
cić Żydom, by dawali się ratować.

Jakby nie było już dość tej podłości,
Holland brutalnie atakuje PiS, popie-
rając jednocześnie PO. W wyborach
prezydenckich poparła Bronisława Ko-
morowskiego – wylicza Bączek. Za to
dostała od niego wysokie odznaczenie,
a specjalna komisja min. Zdrojewskie-
go zadecydowała, że film „W ciemno-
ści” będzie polskim kandydatem do
Oscara. Tak się robi interesy w III RP.

My też się oburzamy i dziwimy ra-
zem z Bączkiem, że Holland nie popar-
ła Jarosława Kaczyńskiego, który by wów-
czas wygrał, i PiS, które dzięki temu do-
szłoby do upragnionej władzy. Wszelkie
winy by jej zapomniano, order dostała-
by jeszcze lepszy, albo i dwa, zaś nomi-
nację do Oscara od lepszego ministra
kultury, a może nawet sportu, np. od Ry-
szarda Czarneckiego. Źle by jej było? �

A POZA TYM

BĄCZEK

KATARZYNA
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„FAKTY TVN”

Na Manhattanie na jednym zgłów-
nych dużych placów – Union Square
– kilka razy w tygodniu odbywa się
Farmers Market, największy w so-
botę. Farmerzy z okolic Nowego Jor-
ku przywożą do miasta owoce, wa-

rzywa, sery, wędliny, ryby. Jest zielo-
no, kolorowo – pełno kwiatów – aprzede
wszystkim radośnie. 

Pachnie obłędnie chlebem, które-
mu nawet wrogowie węglowodanów
nie mogą się oprzeć. Można kupić do-
mowe konfitury, pikle i ciasta, syrop
klonowy. Nie ma straganów z chińską
tandetą – plastikowymi zabawkami czy
stanikami. 

Nowojorczycy tłumnie przyjeżdżają
i nie chodzi tu tylko o zakupy, ale o de-
monstrację sposobu życia. Kupowania

produktów ekologicznych od rodzi-
mych producentów, podtrzymywania
lokalnej tradycji. Wszystkiego można
spróbować, pogadać z farmerami, wy-
pić kawę. Tworzy się wspólnota, sprze-
dawcy mają stałych klientów, którzy
powoli stają się ich przyjaciółmi. 

Zaczęło się w 1976 r. od decyzji
władz miasta, które udostępniły słyn-
ny plac kilku farmerom. Teraz jest ich
już 140. Zielone markety powstają w in-
nych miejscach miasta. Nowojorczy-
cy mogą kupić produkty prosto z krza-
ka, farmerzy mają zbyt. 

Czy nie można takiej tradycji usta-
nowić w naszych miastach? Na po-
czątek w soboty na warszawskim pla-
cu Konstytucji, który jest miejscem
wymarłym, opanowanym przez ban-
ki i punkty sprzedaży komórek. Mo-

że powoli udałoby się stworzyć miej-
sce magiczne, skorzystaliby i warsza-
wiacy, i sadownicy spod Grójca, któ-
rzy, zamiast sprzedawać jabłka przy
szosie, robiliby to w stolicy. Miasto
tworzyłoby z rolnikami autentyczną
więź, a politycy pamiętaliby o rolni-
kach nie tylko z okazji kampanii. 

Bo to w kampanii PO przypomina
sobie o młodych, bo to ich naturalny
wyborca. PiS postanowiło powalczyć
o rolników, licząc na to, że uda im się
coś uszczknąć z PSL-owskiego elek-
toratu. Dramatyczny list w obronie
chłopa wysłał osobiście do Brukseli
Jarosław Kaczyński. PiS zwraca się do
tych niezadowolonych, bo cała strate-
gia wyborcza tej partii opiera się na
niezadowoleniu. Polska nie może być
przecież krajem radosnym. 

Rolnik nie potrzebuje jednak listów,
lecz działań. Może na niewielką skalę
stworzenie zielonych marketów w mia-
stach będzie takim miniprogramem
wyborczym. Drobnym przy tych
wszystkich wielkich obietnicach, ale
przecież życie składa się z detali. 

PS O ewentualnej debacie Tusk – Ka-
czyński konsekwentnie ani słowa, do-
póki się sztaby nie dogadają. Jednak
widać już wyraźnie, że nie chodzi o to,
by złapać króliczka (czyli siąść do de-
baty), ale by gonić królika, czyli z de-
baty o debatach uczynić główny mo-
tyw kampanii. Nie chodzi o progra-
my i plany na następne cztery lata.
Chodzi wyłącznie o to, aby nie roz-
mawiać, tylko udawać, że chce się roz-
mawiać. �
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P
rogram CEO i „Gazety” wy-
raża – przyznajmy się bez
wstydu – nurt romantyzmu
w edukacji: wierzymy, że
szkoła może być wspania-

łym miejscem nauki i komunikacji
międzyludzkiej, i wierzymy, że no-
we media i nowoczesne technologie
mogą w tym pomóc.

Dwaj e-romantycy

„Laptop dla każdego ucznia” Nicho-
lasa Negroponte, twórcy słynnego la-
boratorium mediów w jeszcze słyn-
niejszym MIT (Instytucie Technolo-
gii w Massachusetts), autora e-best-
sellera wszech czasów „Being digi-
tal”. Idea z 1996 r., która miała zmie-
nić świat, a zwłaszcza pomóc krajom
zacofanym dogonić Zachód.

„Dziura w murze”, porywający
eksperyment Sugaty Mitry. W mu-
rze otaczającym dzielnicę slumsów
w New Delhi jesienią 1999 r. umieścił
komputer z dostępem do szybkiego
internetu i wyszukiwarką. Obok był
touchpad. Ukryta kamera śledziła
gromadzące się dzieci, które same
odkrywały działanie tej „telewizji,
która reaguje”. W kolejnych 100 miej-
scach, m.in. w himalajskich wioskach,
mali Hindusi błyskawicznie opano-
wywali zasady działania internetu.
Uczyli się też (oczywiście z sieci) an-
gielskiego, bo polecenia były po an-
gielsku. 

Nieco posiwiały Nicholas Negro-
ponte mówi w niedawnym wykładzie
niemal słowami Mitry: komputer i in-
ternet dają uczniom możliwość ucze-
nia się naturalnego – tak jak nabywa-
my umiejętność chodzenia czy mó-
wienia. Inaczej niż zwykła szkoła, któ-
ra nagle oznajmia sześciolatkowi: nie
ucz się sam, bo nie potrafisz, teraz
my będziemy cię uczyć. 

Jeszcze ciekawsze, że Mitra prze-
nosi hinduskie doświadczenie „dziu-
ry w murze” do bogatej Wielkiej Bry-
tanii i propaguje metodę SOLE (so-
cial space for learning): w odrębnych
szkolnych salach dzieciaki – bez opie-
ki nauczycieli – siadają we troje, czwo-
ro przed komputerem i swobodnie
z niego korzystają: surfują po sieci,
grają, ale też – uwaga – odrabiają pra-
ce domowe i pracują nad projektami
szkolnymi. Podobnie pracują na nie-
których lekcjach. 

Romantyzm nowych technologii...
W ostatnich kilkunastu latach mnó-
stwo krajów wprowadza nowe media.
Ostatnio Turcja ogłosiła, że chce dołą-
czyć do tych państw, często nieza-
możnych, które inwestują setki milio-
nów dolarów w sprzęt komputerowy
dla szkół. Jak pokazuje przykład Por-
tugalii, taka inwestycja, choć nie cał-
kiem dopracowana, poza skutkami
edukacyjnymi ma także silny efekt mo-
dernizacyjny – unowocześnia i ożywia
gospodarkę i komunikację społeczną.

„New York Times” sprzed kilku dni
opisuje szkolny okręg Kyrene w stanie
Arizona, który zainwestował, bagate-
la, 33 mln dol. w wyposażenie szkół.
Każdy gimnazjalista siedzi przed lap-
topem, na ścianie błyszczy olbrzymia
interaktywna tablica multimedialna,
do tego świetne software’y. Przerabia-
ją Szekspira, m.in. blogując i tworząc
strony na Facebooku z perspektywy
Romea czy króla Leara… Ale artykuł
jest raczej sceptyczny, bo wyniki
uczniów w Kyrene nie poprawiły się.
Matt Richtel przywołuje też specjali-
stów, którzy wzywają wręcz do od-
wrotu od fascynacji technologicznej
i postulują szkołę technologicznie ubo-
gą, która skupiłaby się na uczeniu pi-
sania (długopisem!), mówienia i my-
ślenia.

Końcówka pierwszej dekady
XXI w. przyniosła trochę rozczaro-
wań i sporo nieporozumień. Można
by poświęcić im książkę. Powiedzmy
tu tylko tyle, że sam sprzęt czyni cu-
da w ograniczonym zakresie i nie za-
wsze. Że technologia wymaga prze-
szkolenia nauczycieli, by potrafili wy-
korzystać sprzęt i nie bali się kom-
promitacji w konfrontacji z uczniami,
którzy czują się w e-świecie jak ryby
w wodzie. Wymaga także przygoto-
wania odpowiednich zasobów edu-
kacyjnych. „Szkoła 2.0” uwzględnia
te zastrzeżenia.

Polskie nadzieje

Mieliśmy szczęście. Ogłoszony rok te-
mu program „Szkoła 2.0” trafił na do-
bry moment – wiosną rząd zapowie-
dział program „Laptop dla ucznia”,
czyli zakup ogromnej liczby laptopów
(po 100 euro) finansowany z konwer-
sji opłat firm telekomunikacyjnych.
Wybuchło zainteresowanie laptopa-
mi. Zorganizowaliśmy błyskawiczną
konferencję, sprowadziliśmy specja-
listów z kilku krajów. 

Latem okazało się, że zapowiedzi
były zbyt szumne. Laptopy muszą kosz-
tować ponad 200 euro, a finansowanie
programu – ok. 240 milionów euro na
laptopy plus kolejne kilkaset na roz-
budowę sieci – jest dość problema-
tyczne. „Gazeta” skomentowała to zło-
śliwym tytułem „Laptopy na wierz-
bie”. 

Ale nadzieje nie zgasły i specjalny
zespół rządowy nadal pracuje nad mo-
delem polskiej e-szkoły. Rzecz nie spro-
wadza się bowiem do doposażenia
szkół – rządowy program musi odpo-
wiedzieć na kolejne pytania: jak two-

rzyć wartościowe i atrakcyjne mate-
riały edukacyjne; jak skutecznie do-
szkolić nauczycieli, by potrafili i chcie-
li używać nowych mediów w swojej
pracy. 

Wszystkie te kwestie były i będą
sprawdzane w praktyce w naszych
szkołach 2.0. Planujemy minipilotaże
różnych wariantów korzystania ze
sprzętu i e-zasobów w szkole. Bo e-re-
wolucja w polskich szkołach nadciąga
nieodwołalnie. Nasz program może ją
wspomóc, także w tym, by uniknąć błę-
dów. A poszczególnym szkołom dać
impuls do zmian.

Kto to zrobi?

Nowy rok szkolny to zawsze okazja do
zmiany dla wszystkich dyrektorek i na-
uczycieli, którzy nie stracili zawodowej
dumy i powołania, oraz dla młodych lu-
dzi, którzy wciąż wierzą, że szkoła mo-
że być miejscem ciekawej nauki, pasji
i radości – nie tylko dlatego, że możesz
tam spotkać fajne koleżanki i kolegów.

Wbrew niesprawiedliwym stereo-
typom takich nauczycieli i takich
uczniów jest mnóstwo. Tysiące z nich
wzięło udział w pierwszym roku „Szko-
ły 2.0”.

Dali wyraz przekonaniu, że nowe
media pomagają wzbogacić nauczanie,
odświeżyć nauczycielską pracę, przy-
bliżyć szkołę uczniom, którzy w świe-
cie nowych mediów poruszają się do-
skonale. To także szansa na zmianę re-
lacji: nauczyciel – uczeń, bo mądry na-
uczyciel będzie umiał skorzystać zkom-
puterowej biegłości i pasji swoich pod-
opiecznych.

Wielu nauczycieli stawia na własny
rozwój. Internet jest tu wręcz genial-
nym źródłem wiedzy i inspiracji. No-
we metody, a także konkretne scena-
riusze lekcji i projektów, ćwiczenia oraz
zadania sprawdzające umiejętności
uczniów znaleźć można na wielu plat-
formach i stronach edukacyjnych. Spo-
ro materiałów zgromadziliśmy w akcji
„Szkoła z klasą”, którą CEO i „Gazeta”
prowadzą od 9 lat, w sumie w ponad
7 tys. szkół. Tworzyli je nasi eksperci,
ale przede wszystkim nauczyciele
uczestnicy.

„Szkoła 2.0” to propozycja dla tych
nauczycielek i nauczycieli, którzy lu-
bią nowinki i wiedzą, że Powerpoint już
nie wystarczy. Będą się uczyć razem
zmłodymi (a czasem –od młodych), po-
każą, na co ich stać. 

To także propozycja dla wszystkich
uczennic i uczniów, którzy chcieliby
np. uczyć TIK (technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, ang. ICT) swo-
ich młodszych kolegów, dorosłych i in-
nych e-wykluczonych. To się spraw-
dzało w pierwszym roku, gdy prowa-
dzili zajęcia dla mieszkańców swojej
gminy albo dziadków.

Nowe media powinny też zachę-
cić szkołę do wzbogacenia sposobów
nauczania, do korzystania z metod
aktywnych i zespołowych – na czele
z uczniowskim projektem, w którym
grupa młodych pracuje przez kilka
tygodni, a nawet miesięcy nad cie-
kawym zadaniem, często samo-
dzielnie wybranym. Nauczyciel peł-
ni funkcję doradcy i przewodnika,
m.in. po internetowych zasobach,
i pomaga przygotować publiczną pre-
zentację efektów pracy uczniow-
skiego zespołu.

Brzmi jak marzenie? Wiele takich
projektów powstało w pierwszym ro-
ku programu. Uczniowie z Gimnazjum
nr 1 w Lubaniu sami skonstruowali ta-
blicę interaktywną za 200 zł według in-
strukcji zamieszczonej na portalu Edu-
news.pl. Uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Inowrocławiu stworzyły
poradnik blogowania dla swoich ró-
wieśników. Młodzi z Gimnazjum nr 1
w Jarocinie nakręcili (na laptopach, bo
nie mają kamery) poradniki do ćwiczeń
gimnastycznych. Powstała masa
uczniowskich filmów, wirtualnych wy-
staw i przewodników historyczno-spo-
łecznych po miejscowościach, w któ-
rych są „nasze” szkoły. �

E-romantyzm?  
Tak, ale na zimno
Szkoła zklasą 2.0 – rok drugi. Zapraszamy do udziału wpolskiej e-rewolucji, która wtakiej
czy innej wersji nadciąga. Zrzeczy bardziej konkretnych obiecujemy: certyfikat
uczestnictwa i router wprezencie

Co wzamian?

W drugim roku programu roz-
szerzymy ofertę coachingu interne-
towego i stacjonarnych szkoleń dla
nauczycieli. A szkoły, które wykona-
ją wszystkie zadania, zamiast dyplo-
mu dostaną certyfikat uczestnictwa
w programie „Szkoła z klasą 2.0” oraz
tabliczkę do wywieszenia np. na mu-
rach szkoły.

Ponadto mamy atrakcyjną nie-
spodziankę: nasze szkoły 2.0 dostaną
bezpłatnie routery sfinansowane przez
Polbank i Raiffeisen Bank Polska – co
ma, między nami mówiąc, dodatko-
wo zachęcić je do otwarcia na e-świat. 

Ostatnio MEN zapowiedział wpro-
wadzanie obligatoryjnych e-wersji

podręczników szkolnych. To kolejna
szansa dla szkół, by otworzyć się na 
e-edukację. Jak to zrobić, by nie tylko
zamienić kartki papieru na PDF-y, ale
naprawdę unowocześnić polską oświa-
tę, a zarazem nie doprowadzić do ban-
kructwa wydawnictw? 

Poważna strata dochodów wydaw-
ców mogłaby sparaliżować dalsze pra-
ce nad podręcznikami i innymi mate-
riałami edukacyjnymi. 

Zamierzamy stworzyć okazję do po-
ważnej debaty o podręcznikach i róż-
nych e-zasobach edukacyjnych z udzia-
łem wydawnictw, nauczycieli, badaczy
i władz oświatowych. 

Wkrótce w siedzibie „Gazety” 
zorganizujemy na ten temat specjalną
konferencję. �

Lekcja z laptopem w Gimnazjum nr 14 w Gliwicach
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Co nowego

W „Szkole 2.0” w roku 2011/12 za-
dania dostaną już nie tylko nauczy-
cielki, ale także dyrektorzy oraz
uczniowie. Przyjmujemy zgłoszenia
zarówno szkół, które już brały udział
w programie, jak i nowych: od pod-
stawówek po ponadgimnazjalne. 

Dyrektorma (do wyboru, w zależ-
ności od potrzeb): założyć dostępne
dla wszystkich wi-fi w szkole; otwo-
rzyć pracownię komputerową dla
uczniów; wprowadzić szkolną plat-
formę edukacyjną, e-dziennik i/lub
szkolną stronę internetową; znaleźć
sposób na zwiększanie umiejętności
TIK nauczycieli; zadbać oto, by sprzęt

komputerowy był naprawdę wykorzy-
stywany na zajęciach (np. w systemie
laptop + rzutnik + ekran przewożone zsa-
li do sali na wózku zgodnie zgrafikiem). 

Nauczyciele będą organizować pra-
cę uczniów nad szkolnym kodeksem
2.0 (zestaw reguł korzystania z TIK
w edukacji i szkolnej komunikacji) – a je-
śli zrobili to już w pierwszym roku, to
zaopiekują się uczniami, którzy będą
uczyć internetu swoich rodziców czy
dziadków albo młodszych kolegów. Ma-
ją też prowadzić zajęcia i projekty
uczniowskie z wykorzystaniem TIK,
a potem ich opisy umieszczać na plat-
formie „Szkoły 2.0”.

Z doświadczeń światowych i pol-
skich wynika, że prawdziwa zmiana

w szkole następuje, gdy wspiera ją dy-
rektor oraz gdy w szkole znajdzie się
przynajmniej jedna osoba, która uzna,
że warto się w to na poważnie zaanga-
żować. Taki koordynatorw naszym pro-
gramie czuwać będzie m.in. nad pracą
innych nauczycieli, nad debatą szkol-
ną na temat „Kodeksu 2.0” oraz nad Fe-
stiwalem 2.0 w szkole, który ma być
podsumowaniem i świętem programu. 

Swoją aktywnością w szkole i na blo-
gach w roku 2010/11 uczniowie zasko-
czyli nawet nas, organizatorów. W tym
roku ich aktywność będzie już oficjal-
nie częścią programu. Będą pokazy-
wać na stronie „Szkoły 2.0” projekty,
wktórych uczestniczą, atakże pochwalą
się efektami swej pracy. � 
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Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo

Pedagogiczne „Operon”, Fundacja Orange, Narodowy Instytut

Audiowizualny oraz Polbank i Raiffeisen Bank Polska. Po raz kolejny

program objęła honorowym patronatem minister edukacji narodowej

Katarzyna Hall.

Zgłoszenia szkół już od dziś. Formularz i więcej na: szkolazklasa2zero.pl.
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EWA FURTAK

Do udziału w projekcie Szkoły 2.0 na-
mówili ją uczniowie, choć nigdy przed
nimi nie kryła, że nie jest biegła wkom-
puterach i internecie, a wręcz prze-
ciwnie, przyznawała, że stwarza jej to
ogromne trudności.

– Pani profesor, nie tak. Teraz mu-
si się pani uśmiechać. Potem będzie
ta scena z laptopem, o której mówi-
liśmy – Dawid Szczotka i Mateusz
Dzida tak długo męczyli swoją na-
uczycielkę, póki nie byli pewni, że
film, o tym, jak udało im się zreali-
zować siódmy punkt kodeksu pro-
jektu „Szkoła 2.0”, czyli „Nauczcie
tego dorosłych”, wyjdzie tak, jak so-
bie to zaplanowali. 

Na szczęście aktorka grająca pierw-
szoplanową rolę, czyli Ewa Malcher,
polonistka z bielskiego Zespołu Szkół
Elektronicznych, Elektrycznych i Me-
chanicznych, stanęła na wysokości
zadania. Równie utalentowani oka-
zali się scenarzyści, uczniowie.
– Wszystkie moje miny i gesty w tym
filmie to ich pomysł – zapewnia na-
uczycielka. – Wysłali mi nawet goto-
wy już, zmontowany film do akcep-
tacji. Pełen profesjonalizm! – dodaje.

Szkolna premiera filmiku „Nie
płacz Ewka” odbyła się przed zakoń-
czeniem roku szkolnego, film nagro-
dzono rzęsistymi oklaskami. Trafił na
serwis Youtube.pl, obejrzało go już
prawie pół tysiąca osób. Na festiwalu
projektów 2.0 w Warszawie pani Ewie
„dzień dobry” mówiły nieznajome
osoby – inni nauczyciele, uczniowie,
dziennikarze. Okazało się, że rozpo-
znają ją właśnie dzięki filmowi.

– Udział w filmie to była dla pani naj-
trudniejsza rzecz w tym projekcie? – py-
tamy polonistki. Ale ona się tylko śmie-
je i mówi, że dla osoby, która od ponad
35 lat „występuje” codziennie przed
uczniami, to żaden problem. W pro-
jekcie były dużo trudniejsze rzeczy.

Dziś dla polonistki wymarzona
szkolna pracownia języka polskiego po-
winna mieć komputer z dostępem do
internetu, projektor, ekran... – I nie cho-
dzi o to, żeby nowoczesne urządzenia
zastąpiły nauczyciela. Żywego słowa
nic nie zastąpi, ale komputer i internet
to rewelacyjne pomoce naukowe.

Wiersz może przeczytać nauczyciel.
Ale można też odtworzyć, jak recytu-
je go np. znany aktor. W ten sposób
uczniowie będą też mieli przy tej oka-
zji kontakt ze sztuką – tłumaczy.

Przyznanie się do tego, że czegoś się
nie umie czy też nie wie, nie było dla
niej powodem do wstydu. –Dziś ucznio-
wie szkół średnich to pokolenie, które
od urodzenia ma do czynienia z kom-
puterami. Można się od nich wiele na-
uczyć. Jeśli ktoś chce i nie uważa, że już
pozjadał wszystkie rozumy i niczego
uczyć się nie musi – uważa polonistka.
– Człowiek uczy się przez całe życie.

A ta nauka to nie tylko nowe tech-
nologie. Dzięki projektowi 2.0 dowie-
działa się wielu ciekawych rzeczy o cza-
sach napoleońskich, bo w jednym z za-
dań uczniowie mieli sprawdzić, jakie
nowe produkty wchodziły na rynek
w tamtych czasach i jak można byłoby
je we współczesnych czasach zarekla-
mować. Odbył się też np. „Sąd nad pro-
mieniotwórczością”. Same ciekawe
rzeczy.

Mówi, że niektórzy nauczyciele my-
ślą, że przyznając się do tego, że czegoś
nie potrafią lub nie wiedzą, stracą au-
torytet, ale to nieprawda. Uczniowie

bardziej cenią szczerość niż ślepe upie-
ranie się przy swoim.

Co sprawiło jej największą trudność?
– Pewno nikt nie zgadnie, ale... załącz-
niki w e-mailach – wyjawia. Ale to już
przeszłość. Dzisiaj wysłanie e-maila na-
wet z dużą ilością załączników nie sta-
nowi dla pani Ewy żadnego problemu.

Nauczyła się też np., że status „nie-
dostępny” wopisie na Gadu-Gadu wca-
le nie oznacza, że tego kogoś tam gdzieś
wsieci nie ma. Wystarczy napisać takiej
osobie wiadomość „proszę o kontakt,
to pilne” i już za chwilę jest odpowiedź.
– Gadu-Gadu jest wciągające. Podoba
mi się to, że można rozmawiać z kilko-
ma osobami naraz – mówi polonistka.
Zaczęła korzystać także ze Skype’a, roz-
mawia tak ze znajomymi za granicą. 

W jaki jeszcze sposób umiejętność
sięgania po nowe technologie pomaga
jej w codziennym życiu i w pracy? Jest
tego dużo. Weźmy pod uwagę np. takie
ściąganie. Czasy, gdy uczniowie cho-
wali w skarpetkach zapisane drobnym
maczkiem zwitki papieru, to odległa
przeszłość. – Dzisiaj używają telefonów
komórkowych, za ich pośrednictwem
mają przecież dostęp do sieci. Bardzo
zwracam na to uwagę – opowiada po-
lonistka.

Dzięki udziałowi wprojekcie dostała
także oręż do walki z tymi uczniami,
którzy zamiast samodzielnie napisać
pracę szukają gotowca winternecie. Kto
potrafi korzystać z wyszukiwarki, na-
mierzy takich plagiatorów bez naj-
mniejszego problemu. Wystarczy tyl-
ko wpisać np. w Google’a podejrzaną
frazę. – Działa to zwłaszcza wtedy, jak
ktoś kopiuje bezmyślnie, z błędami
– ostrzega uczniów polonistka. �

Nie płacz Ewka, nauczymy cię
Metamorfozę od zwolenniczki papieru i kredy po entuzjastkę internetu i komputera przeszła ucząca od 35 lat
polonistka z bielskiego mechanika. Rozpoznaje ją wiele obcych osób, odkąd film z jej udziałem jest na YouTubie

„Wyobraź sobie –zanim jeszcze zo-
baczysz świat, ten już dawno cię zna.
Rodzice wrzucili zdjęcie zUSG na Fa-
cebooka, a film z pierwszych minut
po porodzie na YouTube’a. Przez ko-
lejne lata jako dziecko będziesz głów-
nym aktorem, a twoi rodzice – reży-
serami. Te role odwrócą się, kiedy tyl-
ko nauczysz się używać przycisków
na klawiaturze. Aż pójdziesz do szko-
ły...” –pisze Aleksandra Pezda we wstę-
pie swojej książki. I zderza to z zaka-
zami w polskich szkołach, np.:
„uczniów obowiązuje bezwzględny
zakaz używania telefonów komórko-
wych i innych urządzeń rejestrują-

cych i odtwarzających dźwięk i obraz
w szkole”.

– Młodzież żyje w rozdwojeniu – do-
wodzi autorka – osiem godzin spędza
w przestarzałej analogowej rzeczywi-
stości szkoły, a pozostały czas w cyfro-
wym świecie internetu, czatów, SMS-
-ów, filmików kręconych komórką.

Spostrzeżenie, że szkoła nie  nadąża,
było punktem wyjścia dla akcji „Szkoła
2.0”, którą „Gazeta” podjęła w maju
2010 r. Szukając pomysłów na nowo-
czesną szkołę Aleksandra Pezda, „Ga-
zetowa” specjalistka od edukacji, prze-
trząsnęła internet, dotarła do polskich
pionierów technologii  informatycznych

w szkole, a nawet odwiedziła Portuga-
lię, wktórej rząd sprezentował uczniom
i nauczycielom laptopy. Zebrane do-
świadczenia autorka spisała w książce
wieszczącej ipolskiej szkole „koniec epo-
ki kredy”. To książka przewodnik po in-
ternecie: Wikipedia,  Facebook, YouTu-
be, blogi. Co to jest, czemu służy, jak się
w tym poruszać (np. jak założyć profil
na Facebooku, jak redagować hasła wWi-
kipedii) i do czego  może się przydać
w pracy nauczyciela i wychowawcy.

To nie jest jednak książka tylko dla
nauczycieli. Poznałam wiele ciekawych
anegdot z historii internetu i odkryłam
strony, o których istnieniu nie miałam
pojęcia. Np. Khanacademy.org, na któ-
rej w prosty sposób w formie animo-
wanych filmików wytłumaczona jest
cała matematyczna wiedza. Rozkoszne
dla tych, których umiejętności – jak mo-
je – nie wykraczają daleko poza doda-
wanie pod kreską. Z książki dowiedzia-
łam się też, jak chronić swoje dane wsie-
ci. A to wiedza niezastąpiona!

Polecam usiąść ztą książką przy lap-
topie i sprawdzać wszystko online: du-
żo radości! � DOROTA FRONTCZAK

Sprawdź, co się zmieni w nowym

roku szkolnym – informator na s. 24

KSIĄŻKA 2.0

Z KSIĄŻKĄ PRZY LAPTOPIE
+ Na rynek wchodzi książka przewodnik 
po internecie nie tylko dla nauczycieli.
Premiera 15 września

Koniec epoki kredy

Aleksandra Pezda

Agora   SA

Ewa Malcher w towarzystwie uczniów z mechanika w Bielsku-Białej
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Szkoła 2.0
2011/12

Dziesiąta odsłona akcji „Szkoła
z klasą”, dla wszystkich poziomów
i typów szkół.

Zgłoszenia 2.0. Dyrektor szkoły
wysyła formularz (dostępny na:
SzkSzkolazklasa2zerolazklasa2zero.plo.pl) na adres:
Centrum Edukacji Obywatelskiej,
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 War-
szawa, z dopiskiem „Szkoła z kla-
są 2.0”. 

Kodeks Szkoły 2.0. Zestaw zasad
wypracowanych wspólnie z eks-
pertami, nauczycielami i ucznia-
mi. Główne punkty kodeksu: bez-
pieczeństwo w sieci, korzystanie
ze źródeł, prawa autorskie, szkol-

na codzienność a TIK, nowoczesne
metody nauczania, sprawozdania
wiedzy i komunikacji w szkole.

Festiwal 2.0. Na koniec programu
każda ze szkół zorganizuje Festiwal
2.0: na którym pokaże „TIK-owe”
dokonania uczniów i nauczycieli.
Najlepsze szkoły wezmą udział 
w Festiwalu w Warszawie.

Baza 2.0. Zapewniamy dostęp do
materiałów pomocniczych, scena-
riuszy lekcji, zadań i projektów oraz
zestawu narzędzi i programów oraz
przykładów dobrych praktyk wy-
pracowanych w ramach pierwszej
edycji Szkoły 2.0. Najlepsze tego-
roczne prace i projekty zasilą za-
soby Bazy 2.0. Zachęcamy do dys-
kusji na forum i konsultacji z na-
szymi ekspertami. 

Blogi 2.0. Na swoich blogach
uczniowie opiszą to, co robią w swo-
jej szkole. Każdy uczeń zdobędzie
dwie sprawności: uczę się z TIK,
działam z TIK. 



ALEKSANDRA PEZDA

T
en rok szkolny jest ostat-
nim, w którym rodzice mo-
gą zdecydować, czy posłać
dziecko do pierwszej klasy
w wieku sześciu czy sied-

miu lat. Już za rok zgodnie z usta-
wą oświatową każde sześcioletnie
dziecko będzie musiało zacząć edu-
kację w pierwszej klasie. Obniże-
nie wieku szkolnego od początku
wywoływało kontrowersje. Trzy-
letni okres przejściowy miał oswo-
ić rodziców z nową sytuacją, jed-
nak w wielu przypadkach tak się
nie stało – rodzice nie posłali dzie-
ci do szkoły. Z tego powodu w przy-
szłym roku podstawówki przeży-
ją katastrofę, gdy połączone rocz-
niki sześcio- i siedmiolatków znaj-
dą się w tej samej liczbie pomiesz-
czeń. 

MEN szacuje, że ok. 20 proc. sze-
ściolatków poszło do szkół. Dzien-
nikarze „Gazety” sprawdzili we
wszystkich wojewódzkich miastach
– rodzice posłali do pierwszej klasy
od 10 proc. do 50 proc. dzieci: naj-
więcej w Gdyni (51 proc.), Zielonej
Górze (47 proc.) i Warszawie 
(45 proc.), najmniej w Olsztynie
i Częstochowie (10 proc.). 

Zmiany także obejmą pięciolat-
ków. Od tego roku szkolnego każdy
pięciolatek musi obowiązkowo 
iść do przedszkola. W tym roku to
372,5 tys. dzieci. 

EGZAMIN
GIMNAZJALNY 
PO NOWEMU

Dotąd egzaminy odbywały się
w trzech turach, każda innego dnia:
część humanistyczna (arkusz z ję-
zykiem polskim, historią i wiedzą
o społeczeństwie), część matema-
tyczno--przyrodnicza (arkusz z ma-
tematyki, biologii, chemii, geogra-
fii) oraz język obcy. Teraz zmieni się
przebieg egzaminu i sposób jego
oceniania. Niektóre przedmioty zo-
staną wyodrębnione do osobnego
arkusza i będą oceniane oddzielnie.
Minister Katarzyna Hall tłumaczy,
że chodzi o możliwość porówny-
wania wyników uczniów na każdym
etapie edukacyjnym – skoro po szko-
le podstawowej i na maturze spraw-
dza się wiedzę z konkretnych przed-
miotów, a nie działów tematycz-
nych, podobnie powinno być na eg-
zaminie gimnazjalnym. Dotyczy to
zwłaszcza wiedzy i umiejętności
z języka polskiego oraz obcego i ma-
tematyki. 

Egzamin w 2012 r. będzie trwał
jak zawsze trzy dni i odbędzie się 
24-26 kwietnia. Poniżej przedsta-
wiamy harmonogram.

24 kwietnia, wtorek: od godz. 9
uczniowie piszą przez godzinę test
z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Zadania są typowo testowe, mają
formę zamkniętą. Uczniowie ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi (np. uczniowie z dysleksją albo
słabosłyszący) dostaną na rozwią-
zanie 20 min więcej. Po przerwie,
o godz. 10.45, rozpocznie się egza-
min z języka polskiego, który po-
trwa półtorej godziny (dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi czas zostanie wydłużony
o 45 min). Zadania są i zamknięte,
i otwarte. Egzamin zakłada dłuższą
wypowiedź pisemną. 

25 kwietnia, środa: od godz. 9
uczniowie przez godzinę piszą test
z biologii, chemii, fizyki i geografii.

Dla uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi przewidziano 20
min więcej. Zadania są typowo te-
stowe, mają formę zamkniętą.

Od godz. 10.45 – matematyka, czas
trwania – półtorej godziny. Ucznio-
wie ze specjalnymi potrzebami do-
staną 45 min więcej. Zadania są za-
równo otwarte, jak i zamknięte.

26 kwietnia, czwartek: o godz. 9
uczniowie zaczną egzamin z języka
obcego na poziomie podstawowym,
który potrwa godzinę (dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami – 20 min
więcej). Od godz. 10.45 rozpocznie się
test na poziomie rozszerzonym, któ-
ry potrwa godzinę (dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami – 30 min dłu-
żej). 

Egzamin z języka obcego po raz
pierwszy odbędzie się na dwóch po-
ziomach: łatwiejszym (podstawo-
wym) i trudniejszym (rozszerzonym).
Wersja podstawowa jest obowiązko-
wa dla wszystkich uczniów. Wersja
rozszerzona jest obowiązkowa dla
tych, którzy kontynuowali naukę wy-
branego języka po podstawówce. Ale

uwaga! Do egzaminu mogą także
przystąpić chętni po napisaniu testu
na poziomie podstawowym. Egzamin
można zdawać z sześciu języków ob-
cych nowożytnych: angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego, rosyjskie-
go, włoskiego, hiszpańskiego. W na-
stępnym roku szkolnym (2012/13) doj-
dzie możliwość zdawania języka ukra-
ińskiego. Gimnazjalista może wybrać
tylko ten język, którego uczył się
w gimnazjum jako przedmiotu obo-
wiązkowego. 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

będą podawane na dwa sposoby:
w procentach (odsetek punktów) oraz
centylach (odsetek liczby gimnazja-
listów, którzy uzyskali z danego
przedmiotu wynik taki sam lub niż-
szy albo wyższy). Uwaga! Po raz
pierwszy wynik egzaminu z języka
obcego – tego na poziomie podsta-
wowym – będzie się liczył przy re-
krutacji do szkół ponadgimnazjal-
nych. 

ZMIANA NA MATURZE
Z POLSKIEGO

Centralna Komisja Egzaminacyjna
zmieniła zasady pisemnej matury z ję-
zyka polskiego. Ale uwaga! Zmiany
wejdą w życie dopiero od 2013 r. i bę-
dą dotyczyć aktualnych drugoklasi-
stów. Tegoroczni maturzyści mogą
spać spokojnie.

Zmiany dotyczą tylko matury obo-
wiązkowej, czyli tej na poziomie pod-
stawowym. Teraz na egzaminie pi-
semnym każdy uczeń musi zaliczyć
tzw. czytanie ze zrozumieniem opar-
te na przytoczonym w arkuszu tek-
ście nieliterackim, zazwyczaj artyku-
le z jednej z polskich gazet. W kilku-
nastu zadaniach uczeń musi m.in. wy-
jaśnić sens zdań i wyrażeń, przypisać
konkretne funkcje określonym aka-
pitom, objaśnić zabiegi stylistyczne
itp. Dostaje za to maksymalnie 20
punktów. Drugie zadanie – wypraco-
wanie – jest za 50 punktów. Żeby zdać
egzamin, trzeba za nie zdobyć co naj-
mniej 21 punktów. Uczniowie wybie-
rają spośród dwóch tematów, do każ-
dego przypisany jest fragment tekstu
pochodzący z obowiązującej w szko-
le lektury (zazwyczaj jeden dotyczył
prozy, drugi poezji). I to właśnie ule-
gnie zmianie. 

Od 2013 r. jeden z tematów nadal
będzie dotyczył lektur, ale drugi: „tek-
stu literackiego nieomawianego
w szkole, ale w znanej maturzyście
konwencji literackiej”. To bardzo ogól-
ne sformułowanie, znaczy w zasadzie
tyle, że np. nie może to być powieść
science fiction, bo takiej nie ma w wy-
maganiach maturalnych na poziom
podstawowy. 

Jakie więc książki CKE będzie bra-
ła pod uwagę? Czy może to być każ-
da powieść współczesna? Nie. CKE
zapewnia, że eksperci będą wybierali
tylko z listy lektur, które są w pod-
stawie programowej, np. wiersz Le-
śmiana albo opowiadanie Borow-
skiego, ale nie te, które są omawiane
obowiązkowo.

DYSLEKSJA 
TYLKO RAZ 

Dotąd opinie o dysleksji, dysorto-
grafii czy dyskalkulii były wydawa-
ne na każdym poziomie edukacyj-
nym i często aktualizowane przed
egzaminami. Teraz taka opinia ma
być wydawana tylko jeden raz i bę-
dzie ważna przez cały okres eduka-
cji. Cel? Zapobiec próbom zdobycia
opinii tylko z powodu kiepskich wy-
ników w nauce i obawy przed obla-
niem egzaminu.

Zgodnie z nowymi przepisami od
września taka opinia będzie ważna
tylko wtedy, jeśli została wydana
dziecku w podstawówce – po ukoń-
czeniu trzeciej klasy (do końca tego
etapu edukacyjnego). Jeśli rodzice
gimnazjalisty albo licealisty zauwa-
żą takie problemy u swojego dziec-
ka – mają kłopot. Mogą próbować zdo-
być opinię, pisząc wraz z nauczycie-
lem dziecka specjalny wniosek z uza-
sadnieniem (m.in. dlaczego nie sta-
rali się o taką opinię wcześniej). Naj-
pierw – do dyrektora szkoły, który
dopiero po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej skieruje wniosek do
poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. 

Wszystkie wydane dotąd opinie
nie tracą ważności. To samo dotyczy
wniosków złożonych przez rodziców
w poradniach do końca sierpnia br.
Ich dzieci zostaną zbadane i jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, opinie zostaną
im wydane na podstawie starych
przepisów. 

SZKOŁA ZAMKNIĘTA 
NA EURO 2012

Pod hasłem „bezpieczeństwo” MEN
pozwala szkołom zawiesić zajęcia na
czas trwania Euro 2012. Zasady znaj-
dziecie w nowelizacji rozporządze-
nia w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach, którą mini-
ster Katarzyna Hall podpisała 22 lip-
ca br. 

Zgodnie z rozporządzeniem sa-
morządy ( jako organy prowadzące
szkołę) będą mogły zawiesić w niej
zajęcia, jeśli uznają, że może „wy-
stąpić zagrożenie bezpieczeństwa
uczniów”. Ten przepis już istniał, by-
ły w nim opisane następujące sytu-
acje: kiedy temperatura przez co naj-
mniej dwa dni z rzędu jest niższa niż
-15 stopni Celsjusza, kiedy na danym
terenie wystąpiły zdarzenia, które
mogą zagrozić bezpieczeństwu
uczniów (np. powódź). Do tego mi-
nister dopisała: „problemy związa-
ne z dotarciem ucznia do szkoły” oraz
problemy w „organizacji zajęć
w szkole lub placówce w związku
z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodo-
wych”. Czy każda szkoła w kraju bę-
dzie mogła na tym skorzystać i za-
mknąć szkołę, żeby np. dzieci oglą-
dały mecze piłki nożnej? Nie. Cho-
dzi tylko o szkoły w tych miastach,
gdzie będą rozgrywane mecze, i tyl-
ko o te, które znajdują się w sąsiedz-
twie obiektów sportowych („w stre-
fie obiektów sportowych”). Szkoły
mają obowiązek zapewnić wtedy
uczniom opiekę („jeśli zajdzie taka
konieczność”), możliwą w miejscu,
które „zapewni uczniom bezpie-
czeństwo”. Co to znaczy? MEN na-
mawia szkoły, aby w czasie rozgry-
wek Euro 2012 oferowały uczniom
wycieczki albo nawet wyjazdy na tzw.
zieloną szkołę.

WIĘCEJ DNI 
WOLNYCH 

Ale dla uczniów, nie dla nauczycie-
li! Dyrektorzy szkół dostali od MEN
możliwość zwiększenia liczby dni
wolnych od nauki: 

do 6 dni w podstawówkach, szko-
łach zawodowych i policealnych, 

do 8 dni w gimnazjach, 
do 10 dni w liceach i technikach.

Można je ogłosić w związku z egza-
minami przeprowadzanymi w szko-
le, a więc podczas trwania: spraw-
dzianu dla szóstoklasistów, egzami-
nu dla gimnazjalistów, matury i eg-
zaminów zawodowych (pisemnych).
Oczywiście wolne dotyczy uczniów,
którzy nie podchodzą do tych egza-
minów. 

Wolne będzie można też wyzna-
czyć szkole, w której są uczniowie
różnych wyznań, żeby każdy mógł
obchodzić święto zgodnie z tradycją
i bez strat w programie szkolnym.
Tam gdzie np. uczniowie prawosławni
uczą się razem z katolikami, obie gru-
py nie będą musiały chodzić do szko-
ły zarówno w Boże Narodzenie i No-
wy Rok, jak i podczas świąt prawo-
sławnych. 

Jeśli dyrektor nie wykorzysta tych
dni w wyżej wymienionych termi-
nach, będzie mógł je przyznać
uczniom wtedy, gdy święto pań-
stwowe wypadnie np. w czwartek al-
bo we wtorek. Chodzi o tzw. pomo-
sty świąteczne. Szkoła musi jednak
zapewnić uczniom opiekę w te wol-
ne dni, tzw. zajęcia wychowawczo-
opiekuńcze, np. w szkolnej świetli-
cy. W związku z tym nauczyciele nie
mają wolnego. 

Jeśli „w szczególnie uzasadnio-
nych” przypadkach dyrektor wy-
znaczy jeszcze dodatkowy dzień wol-
ny – szkoła będzie go musiała odpra-
cować w sobotę. Terminy dni wol-
nych dyrektor musi ogłosić przed
końcem września. �

++

++

++

Będą zmiany wszkole!
Egzamin gimnazjalny na nowych zasadach, pięciolatki obowiązkowo wzerówkach, więcej dni wolnych,
jednorazowe zaświadczenie odysleksji – to główne zmiany, jakie czekają uczniów wnowym roku szkolnym
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5 474 600 
tylu 

uczniów i dorosłych słuchaczy
uczy się wpolskich szkołach 

372 500
dzieci 

to liczba pięciolatków, które
powinny znaleźć się od tego
roku wprzedszkolu

1
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Re fe ren cyj na stopa proc.
4,5 proc.

Oproc. depozytów
3,9 proc.

Oproc. kred. konsum.
14,6 proc.

Płaca      średnia
3611,56 zł VII     2011     r.

Składka      ZUS
890, 14    zł 2011     r.

średnia dla depozytów rocznych dla całego
rynku wg NBP; oferta dla gosp. domowych

ustalana przez NBP średnie oproc. rocznych kredytów dla gosp. 
domowych wg NBP

Kurs w NBP Kurs w NBP Kurs w NBP

SERWIS  GOSPODARCZY  

„GAZETY WYBORCZEJ”

Płaca      minimalna
1386 zł 2011   r.

MACIEJ SAMCIK

F
otografia naszych zaskór-
niaków na koniec pierwsze-
go półrocza, opublikowana
w piątek przez firmę Anali-
zy Online, jest jeszcze idyl-

liczna. Wynika z niej, że oszczędno-
ści polskich rodzin osiągnęły u pro-
gu wakacji rekordową wartość 950
mld zł. Analizy Online wyliczyły, że
w ciągu zaledwie ostatniego roku do-
rzuciliśmy do naszych zaskórniaków
przeznaczonych na „czarną godzi-
nę” dodatkowe 106 mld zł! 

Z tej kwoty 44 mld zł to były nowe
pieniądze na kontach w OFE wpłaca-
ne jako składki przez naszych praco-
dawców. – Ponad połowa przyrostu
aktywów OFE wypracowana została
dzięki skutecznemu zarządzaniu pie-
niędzmi przez fundusze, natomiast
transfer pieniędzy z ZUS to jakieś 40
proc. wzrostu naszych oszczędności
w OFE – podliczył Tomasz Publice-
wicz, współautor raportu.

Kolejne 37 mld zł wzrostu naszych
oszczędności to rosnąca góra pienię-
dzy w depozytach bankowych, zaś
17 mld zł – wzrost portfeli inwestycyj-
nych osób lokujących swoje oszczęd-
ności wakcje lub obligacje. Większość
naszego rosnącego bogactwa wpierw-
szej części roku to „zasługa” systemu
– przepisów nakazujących odciąganie
części naszych pensji do OFE czy też
dopisywanie przez banki odsetek od
już zgromadzonych oszczędności.

Zbiednieliśmy o 20 mld zł?

To już przeszłość. W lipcu i sierpniu
przez rynki finansowe przetoczyła się
fala spadków cen. Indeks WIG20, od-
dający zmiany cen akcji największych
spółek, zjechał zpoziomu 2800 pkt na
początku wakacji do zaledwie

2450 pkt, czyli stracił 12 proc. A w naj-
gorętszym momencie paniki miał war-
tość 2100 pkt, co oznaczało, że z giełdy
wyparowała co piąta złotówka posia-
daczy akcji. W górę poszedł za to kurs
franka – głównej waluty rozliczeniowej
kredytów zaciąganych w ubiegłych la-
tach przez polskie rodziny. W ciągu wa-
kacji frank podrożał z 3,2 zł do poziomu
ponad 3,6zł, aprzez moment kosztował
nawet ponad 4,20 zł! Dziś za „szwajca-
ra” trzeba płacić ponad 3,8 zł.

O ile zbiednieliśmy w te wakacje?
Wyliczenia są dość karkołomne, bo obar-
czone sporym ryzykiem błędu, ale moż-
na ostrożnie szacować, że z samych tyl-
ko funduszy emerytalnych wyparowa-
ło 4-5 proc. pieniędzy ulokowanych na
giełdzie, czyli jakieś 10-12 mld zł. Poza
tym wfunduszach inwestycyjnych upro-
gu lata trzymaliśmy 75 mld zł (nie licząc
funduszy prowadzonych przez firmy
ubezpieczeniowe), z tego co trzecia zło-
tówka była ulokowana w akcjach. To
oznacza uszczerbek kolejnych 2-3 mld
zł. O jakieś 5-6 mld zł zbiednieli ci, któ-
rzy zainwestowali bezpośrednio w ak-
cje na giełdzie, zaś ponad miliard mógł
wyparować z funduszy prowadzonych
przez ubezpieczycieli.

W sumie nasze oszczędności 
mogły obniżyć się o co najmniej 
15-20 mld zł. A straty kredytobiorców?
Dwie trzecie wszystkich długów hi-
potecznych jest wyrażone w walutach
obcych, najczęściej we franku. Każde
10 gr wyższego kursu franka wzglę-
dem złotego oznacza, że dług 700 tys.
kredytobiorców mających takie kre-
dyty rośnie o – bagatela – 7 mld zł. A te-
go lata frank podrożał o 40-60 gr.

Kto nie sprzedał, nie stracił.
A kto zyskał?

To wszystko oczywiście tylko teore-
tyczne wyliczenia. Kto nie spłacił kre-

dytu w całości po bardzo wysokim kur-
sie franka, kto nie sprzedał udziałów
w funduszach inwestycyjnych lub nie
wycofał się z akcji, ma tylko papierową
stratę. Ilu oszczędzających nie wytrzy-
mało nerwowo i wycofało się z rynku,
materializując straty? Dane dotyczące
sierpniowego salda wpłat iwypłat wfun-
duszach inwestycyjnych poznamy do-
piero w najbliższych dniach.

Ale już dziś przedstawiciele fundu-
szy inwestycyjnych mówią nieoficjal-
nie, że są to grube miliardy. – Sierpień
był najsłabszym miesiącem dla nasze-
go TFI i prawdopodobnie całego rynku
funduszy inwestycyjnych od krachu
z przełomu 2008-09 r. Inwestorzy gwał-
townie wycofywali środki z funduszy
lokujących w akcje – przyznaje Paweł
Cichoń, wiceprezes Quercus TFI.

Ale letnie załamanie cen akcji oraz
niekorzystne dla dużej części oszczę-
dzających wahania kursów walut to jed-
na strona medalu. Drugą jest szansa na
wyższe odsetki od góry 440 mld zł zgro-
madzonych w bankach. Gdyby średnie
oprocentowanie tych pieniędzy wyno-
siło tylko 3 proc. w skali roku, to z sa-
mych odsetek będziemy latem 2012 r.
bogatsi o 15 mld zł.

A w kryzysie banki zwykle chętniej
podnoszą odsetki. Już co najmniej trzy
oferują lokaty antypodatkowe z opro-
centowaniem dającym tyle, ile stan-
dardowa lokata z podatkiem oprocen-
towana na 7-8 proc. Oby kryzys nie zmu-
sił nas do uszczuplania pieniędzy miesz-
czących się w bankowych skarbcach.
Niestety, według ostatnich danych NBP
sytuacja finansowa Polaków się pogar-
sza: wartość naszych niespłacanych na
czas kredytów osiągnęła w lipcu re-
kordową wartość 63 mld zł. W ciągu ro-
ku wzrosła o 4,5 mld zł. A te dane nie
uwzględniają przecież niezapłaconych
rachunków za prąd, czynsz i telefon.�

Wakacyjna bessa nadszarpnęła oszczędności

Nasze gorzkie lato
Rekordowe 950 mld zł – tyle wynosiły oszczędności polskich rodzin
pod koniec czerwca. Lipcowo-sierpniowe zawirowania na rynkach
kosztowały nas już – lekko licząc – 20 mld zł

Zyta Gilowska narusza prawo,

wspierając Prawo i Sprawiedliwość

– oceniają konstytucjonaliści. Nie

wiadomo jednak, jakie wyciągnąć

konsekwencje. Co zrobi prezes NBP

Marek Belka?

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że
to Zyta Gilowska, kiedyś minister fi-
nansów w jego rządzie, teraz człon-
kini Rady Polityki Pieniężnej, będzie
ekspertem PiS w przedwyborczej de-
bacie o stanie finansów publicznych.
– To naruszenie prawa – mówią kon-
stytucjonaliści.

– Ustawa o NBP pozwala człon-
kom Rady na działalność akademic-
ką, naukową i twórczą. Zyta Gilow-
ska może się wypowiadać na tematy
związane z finansami, ale nie pod
szyldem jakiejkolwiek partii i nie bę-
dąc stroną w debacie wyborczej – mó-
wi prof. Piotr Winczorek, konstytu-
cjonalista z UW. 

Jego zdaniem już dziś mamy do
czynienia z naruszeniem prawa. Zda-
niem dr. Ryszarda Piotrowskiego, rów-
nież z UW, o łamaniu prawa mówili-
byśmy, gdyby do debaty doszło.

Sama Gilowska na razie nie po-
twierdziła swojego udziału w starciu
z ministrem finansów Jackiem Ro-
stowskim (ponad tydzień temu za-
deklarowała, że „wspierała i zawsze
będzie wspierać Jarosława Kaczyń-
skiego, w każdej formie i w każdych
okolicznościach”).

– To szokujące. Członek Rady jest
zobowiązany do przestrzegania pra-
wa. Skoro wie, że to złamanie przepi-
sów, to powinna taką zapowiedź zde-
mentować i wymóc, by nie posługi-
wano się jego nazwiskiem w debacie
publicznej – mówi prof. Marek Chmaj
z SWPS. 

Minister finansów Jacek Rostow-
ski powiedział wczoraj w RMF FM,
że nie wyobraża sobie debaty z Gi-
lowską, póki nie zrezygnuje ona z za-
siadania w RPP. – Nie przyłożę ręki
do łamania prawa – zadeklarował. 

Wygląda jednak na to, że PiS mo-
że nadal wspierać się swoją byłą mi-
nister w kampanii. – Zyta Gilowska
może nadal robić, co chce, bo nie ma
możliwości wyegzekwowania od niej
prawego zachowania. Prawo nie prze-
widuje, co zrobić, jeśli członek Rady
zanadto angażuje się publicznie – mó-
wi nam anonimowo jeden z człon-
ków RPP. 

– To luka prawna – ocenia prof.
Chmaj.

– Raczej kredyt zaufania ze strony
ustawodawcy. Założył, że ma do czy-
nienia z ludźmi odpowiedzialnymi, wy-
bitnymi ekspertami, profesorami. Sko-
ro zapisano, że nie można działać pu-
blicznie, to nie będą tego robić, i tyle
– odpowiada mu Piotrowski.

Co dalej?
Ryszard Piotrowski: – Prawna dro-

ga jest zamknięta. To, co jeden uzna za
działalność publiczną, inny nie musi. 

Marek Chmaj: – Jeśli Gilowska wy-
stąpiłaby wdebacie, to mielibyśmy cięż-
kie naruszenie przepisów. Nie można
wykluczyć, że prezydent Bronisław Ko-
morowski odwołałby ją z RPP, choć nie
ma na to procedury. Ale Lech Wałęsa
odwołał kiedyś Marka Markiewicza
z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
również pomimo braku procedury.

Dariusz Rosati, były członek RPP:

– Członkowie Rady są nieodwoływalni.
I bardzo dobrze, bo od tego zależy ich
niezależność. Prezes NBP Marek Bel-
ka powinien porozmawiać z Zytą Gi-
lowską. Wprawdzie nie jest on jej
zwierzchnikiem, ale przewodniczy RPP
i powinien dbać o odpowiednie zacho-
wanie jej członków. Mandat członka
RPP wygasa, gdy zostaje on skazany
prawomocnym wyrokiem. Może po-
słowie mogliby złożyć wniosek do są-
du bądź do Trybunału Stanu? Proces
trwałby jednak bardzo długo.

Piotr Winczorek:– Skoro ustawa na-
kazuje zawieszenie działalności poli-
tycznej i związkowej, to taką aktywność
jak pani Gilowskiej można potraktować
jako jej „odwieszenie”, a to już jest pod-
stawa do usunięcia z Rady.

Anonimowy członek RPP: – Rada
może zająć wspólne stanowisko wobec
tego, co robi Gilowska, bo rzutuje to na
wiarygodność całej RPP.

Wszyscy dodają: Gilowska może
wrócić do roli członka RPP lub zrezy-
gnować z zasiadania w Radzie na rzecz
aktywności politycznej.

Członkowie Rady nie chcą mówić
o tej sprawie pod nazwiskiem, bo obo-
wiązuje ich zakaz wypowiadania się na
tydzień przed posiedzeniem. A to za-
czyna się właśnie dziś. Do tej pory bank
centralny nie komentował sprawy PiS
i Gilowskiej. Zdaniem naszych roz-
mówców zRPP iNBP prezes Marek Bel-
ka nie będzie mógł dłużej unikać tego te-
matu. Na środowej konferencji praso-
wej będzie to zapewne jeden z wiodą-
cych tematów, bo zmiany stóp procen-
towych na razie nikt nie oczekuje. �

PATRYCJA MACIEJEWICZ

Ile może członek RPP?

Słuchaj od poniedziałku 
do piątku 
o godz. 7.30, 12.00 i 17.30

Fakty ekonomiczne
Radia RMF FM 
i „Gazety Wyborczej”

R E K L A M A
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Prezes Sbierbanku German Gref

zaprzeczył w rozmowie z dziennikiem

„Wiedomosti”, jakoby rosyjski bank

negocjował kupno Millennium i Kre-

dyt Banku. 

O planowanym przejęciu informo-
wał 23 sierpnia dziennik „Kommier-
sant”. W reakcji na artykuł Sbierbank
wydał komunikat, w którym przy-
znał, że „rozważa możliwości prze-
jęć na rynku Europy Środkowo-
-Wschodniej, włączając w to Polskę”.
Polskie banki zostały wystawione na
sprzedaż przez swoich zagranicz-
nych właścicieli zmagających się z kło-
potami na lokalnych rynkach. Więk-
szość akcji banku Millennium nale-
ży do portugalskiego BCP. Kontrolę
nad Kredyt Bankiem sprawuje bel-
gijskie KBC. Wartość rynkowa akcji
Sbierbanku kontrolującego 27 proc.
aktywów rosyjskiego sektora ban-
kowego wynosi 2,17 bln rubli (ok. 74,1
mld dol.). Większościowym udzia-
łowcem (57,6 proc. akcji) jest Cen-
tralny Bank Rosji. � GAW

Sbierbank: 
Nie negocjujemy
kupna polskich
banków

Zarząd KGHM podniósł prognozę

zysku netto na 2011 rok do 9,6 mld

zł z poprzednio planowanych 8,3 mld.

Sprzedaż miedzi i srebra ma sięgnąć

18,9 mld zł.

Większe, niż do tej pory sądzono, zy-
ski mają spółce zapewnić wyższe,
niż wcześniej oczekiwano, ceny mie-
dzi. KGHM oczekuje obecnie, że
w tym roku średnia ceny miedzi wy-
niesie 9 tys. dol. wobec 8,2 tys. dol.
spodziewanych wcześniej.

Prognoza zysku KGHM na 2011
rok uwzględnia wpływy ze sprze-
daży udziałów w Polkomtelu. Umo-
wa sprzedaży operatora Plusa Zyg-
muntowi Solorzowi-Żakowi została
podpisana pod koniec czerwca.
KGHM za swoje 24,39 proc. udzia-
łów ma otrzymać 3,67 mld zł.

W pierwszym półroczu KGHM
miał 4,3 mld zł zysku netto i zreali-
zował całoroczną prognozę w 52
proc. Zarząd spółki zasygnalizował,
że może zweryfikować prognozę,
a decyzję w tej sprawie podejmie we
wrześniu. � JIM

KGHM mierzy
w prawie 
10 mld zł zysku

– Nie prze wi du ję pod wyż sze nia

po dat ków w przy szłym ro ku – po wie -

dział mi ni ster fi nan sów Ja cek Ro-

 stow ski na an te nie RMF FM. Po li tyk

do dał, że ce lem PO jest utrzy ma nie

po dat ków na obec nym po zio mie, a po

glo bal nym kry zy sie – „w mia rę moż-

 li wo ści” ich ob ni że nie.

We dług mi ni stra gos po dar ka jest
wy star cza ją co sil na, by nie zmie-
 niać sta wek po dat ków w przy szłym
ro ku. Ro stow ski od rzu cił tak że po-
 mysł SLD, aby pod nieść po da tek
dla naj bo gat szych. Z apro ba tą mi-
 ni stra nie spot kał się rów nież po-
 mysł sze fa PSL Wal de ma ra Pa wla -
ka, aby zwol nić z po dat ku Bel ki lo-
 ka ty o ter mi nie za pa dal no ści po-
 wy żej ro ku.

Ro stow ski przy znał, że pla nu je
po kry zy sie ob ni że nie naj wyż szej,
32-proc. staw ki po dat ku do cho do -
we go. – By ło by to moż li we do pie ro
po, na przy kład, ob ni że niu obec nej
23-proc. staw ki VAT z po wro tem do
22 proc. – za zna czył. � GAW

W przy szłym ro ku
po dat ki bez zmian
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W lipcu sprzedaż detaliczna

w strefie euro rosła drugi miesiąc

z rzędu. Ale dla ekonomistów to sła-

be pocieszenie, bo gospodarka stre-

fy euro i tak wyraźnie zwalnia. 

Według Eurostatu w lipcu sprzedaż
detaliczna była o 0,2 proc. wyższa niż
w czerwcu. Dotyczy to zarówno stre-
fy euro, jak i całej Unii Europejskiej.
Ale licząc w skali roku, sprzedaż spa-
dła o 0,2 proc. Spośród krajów UE
największe spadki sprzedaży odno-
towano w Grecji (dane za czerwiec
– 11,5 proc.) i Portugalii (5,3 proc.).
Z drugiej strony swoje zakupy zde-
cydowanie zwiększają Estończycy
(wzrost sprzedaży o 5,5 proc.), Łoty-
sze (6,4 proc.) i Litwini (7,8 proc.). Te
kraje szybko odrabiają straty po za-
paści z lat 2008-09, gdy ich PKB skur-
czyły się o kilkanaście procent.

W Polsce sprzedaż według Euro-
statu spadła w lipcu o 1,4 proc. w sto-
sunku do lipca 2010 roku, ale wzrosła
o1,6 proc. wstosunku do czerwca. Eko-
nomiści nie liczą na silne odbicie sprze-
daży detalicznej. Powód? W całej Unii
Europejskiej jest aż 22,7 mln bezro-
botnych, z czego ok. 15,8 mln w kra-
jach strefy euro.� LEZ

Powolny wzrost
konsumpcji w UE

ANDRZEJ KUBLIK

Sprzedaż samochodów osobowych
jest często uważana za barometr za-
sobności i nastrojów konsumentów.
I sądząc na podstawie sytuacji na ryn-
ku motoryzacyjnym, wtym roku wna-
szej gospodarce zapanował „niż”.

W sierpniu Polacy zarejestrowali
19 633 nowe auta, o14,3 proc. mniej niż
wlipcu io 3,4 proc. mniej niż przed ro-
kiem – poinformowała wczoraj firma
Samar. Wsumie od początku roku Po-
lacy zarejestrowali ok. 180 tys. nowych
aut, co stanowi spadek oniemal 6 proc.,
licząc rok do roku.

W sierpniu sprzedaż aut w Polsce
często spada, bo ludzie jadą na waka-
cje. Szkopuł w tym, że w tym roku
sprzedaż nowych aut maleje syste-
matycznie niemal co miesiąc (wyjąt-
kiem był luty, gdy zanotowano sym-
boliczny wzrost o 1,4 proc.) i w sierp-
niu ta tendencja została potwierdzo-
na. Ale, co gorsza, nie ma już wątpli-
wości, że w tym roku gwałtownie spa-
dły zakupy nowych aut przez pry-
watne osoby. W styczniu przypadało
na nie 64 proc. aut sprzedanych wtym
miesiącu, w lipcu już tylko 43,6 proc.,
awsierpniu prawdopodobnie jeszcze
mniej – podał Samar. – Wbrew opty-
mistycznym zapewnieniom polity-
ków o dobrym stanie gospodarki od-
czucia sporej części społeczeństwa
nie są chyba aż tak pozytywne – uwa-
ża szef Samara Wojciech Drzewiecki. 

Jego zdaniem w gospodarstwach
domowych zaczęto zaciskać pasa, bo
rosną koszty utrzymania, w tym ceny
paliw, utrzymuje się ryzyko utraty pra-
cy, część ludzi ma problemy ze spłatą
kredytów (np. we frankach), a obawy
o przyszłość są podsycane przez sy-
gnały o ryzyku bankructwa kilku
państw UE. – Obawa o przyszłość to
czynnik, który w decydujący sposób
trzyma klientów zdala od salonów sa-
mochodowych – podkreśla Drze-
wiecki.

Te kiepskie nastroje prywatnych
nabywców odcisnęły się też na rynku
używanych aut zimportu. Wsierpniu

zarejestrowano po raz pierwszy w Pol-
sce 62 tys. takich aut, o 5,7 proc. mniej
niż przed rokiem. A od początku roku
Polacy zarejestrowali łącznie 451 tys.
używanych aut z importu, o ponad
40 tys. sztuk mniej niż przed rokiem.

Rosnące koszty paliw, a także do-
niesienia o problemach światowej go-
spodarki nie pogorszyły tak bardzo na-
strojów kierowców winnych państwach
UE. Niemcy w sierpniu zarejestrowali
237,7 tys. nowych aut – o 18 proc. więcej
niż przed rokiem. W Hiszpanii w ze-
szłym miesiącu rejestracja nowych sa-
mochodów podskoczyła pierwszy raz
od 13 miesięcy, i to od razu o 6 proc., li-
cząc rok do roku. We Francji wzrost wy-
niósł 3,2 proc., a we Włoszech – 1,5 proc.

U nas optymizmu w czasie kryzysu
nie tracą najbogatsi kierowcy. Z danych
Samara wynika, że załamanie na ryn-
ku motoryzacyjnym uderzyło głównie
w nabywców aut popularnych marek.
Od początku roku do końca sierpnia
rejestracja takich aut zmalała o6,3 proc.,
natomiast w tym samym czasie o po-
nad 3 proc. wzrosła liczba zarejestro-
wanych przez Polaków aut luksuso-
wych marek. Także dane z rynku kre-
dytowego potwierdzają te sygnały. We-
dług statystyk Open Finance od po-

czątku roku do sierpnia liczba kredy-
tów na auta zmalała o 11 proc. w sto-
sunku do zeszłego roku. Ale wartość
tych kredytów zmniejszyła się tylko o
4-5 proc. – Częściej z zakupów aut fi-
nansowanych przez banki rezygnowa-
li klienci zainteresowani autami tań-
szymi. Auta droższe wciąż cieszą się
powodzeniem. Potwierdza to wysoka
średnia wartość kredytu na zakup no-
wego samochodu, która wyniosła nie-
mal 69 tys. zł, czyli o 4 tys. zł więcej niż
średnia cena samochodu kupowanego
przez indywidualnych klientów – po-
wiedział nam Drzewiecki. 

Szef Samara przewiduje, że w tym
roku Polacy kupią o 10–15 proc. aut
mniej niż przed rokiem. Z tymi sza-
cunkami zgadza się prezes Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjne-
go Jakub Faryś. W najbliższych mie-
siącach obawia się on głównie zmniej-
szenia zakupu aut przez firmy. W tym
roku rząd zawiesił prawo firm do od-
liczania pełnego podatku VAT od aut
z kratką, czyli samochodów osobo-
wych traktowanych po małych prze-
róbkach jak samochody ciężarowe. Do
końca przyszłego roku od ceny auta
z kratką można odliczyć nie więcej niż
6 tys. zł VAT. �

W autach pogoda
tylko dla bogaczy
Polacy kupują coraz mniej nowych aut, ale dotyczy to głównie
pojazdów popularnych marek. Bo sprzedaż luksusowych
samochodów rośnie

Postępom budownictwa miesz-

kaniowego zawsze towarzyszy u nas

ogromny rozgłos. Niewiele się nato-

miast mówi i pisze o kiepskim stanie

technicznym i wyposażeniu naszych

mieszkań.

Faktem jest, że w ciągu ostatnich
dwóch dekad odnotowaliśmy duży
postęp. U schyłku PRL w substan-
dardowych warunkach, czyli bez wy-
gód typu łazienka czy centralne ogrze-
wanie, mieszkało ok. 12,7 mln Polaków.
Zajmowali oni 3,5 mln mieszkań, czy-
li co trzecie istniejące wówczas.

Ostatnie wiarygodne dane uzy-
skane na podstawie spisu powszech-
nego z 2002 r. wykazały, że z tym pro-
blemem boryka się już „tylko” 6,5 mln
osób zajmujących 1,8 mln mieszkań
(16 proc. wszystkich). Jednak najpew-
niej także w następnych latach syste-
matycznie poprawiały się podstawo-
we wskaźniki określające warunki
mieszkaniowe, takie jak chociażby wy-
posażenie mieszkań w poszczególne
instalacje. Polacy na potęgę inwestują
bowiem w swoje mieszkania. Tylko
w 2009 r. (ostatnie dane na ten temat)
GUS odnotował remonty 49,2 tys.
mieszkań polegające na podwyższe-
niu ich standardu; np. do sieci wodo-
ciągowej podłączono 10,7 tys. miesz-
kań, do kanalizacyjnej – 11,7 tys. Zkolei
w16,1 tys. mieszkań zainstalowano cen-
tralne ogrzewanie, a do 19,9 tys. do-
prowadzono ciepłą wodę. GUS ocenia,
że na koniec 2009 r. wprzeszło 95 proc.
wszystkich mieszkań wnaszym kraju
była bieżąca woda. Z toaletami sytu-
acja wygląda już jednak gorzej – w ok.
88 proc. Ponadto pamiętajmy, że na
wsi odsetek mieszkań bez wygód jest
większy niż w miastach.

Na poprawę standardu ogółu
mieszkań wpływa też to, że przybywa
ciągle nowych mieszkań (w tym coraz
więcej domów jednorodzinnych), któ-
re są większe i lepiej wyposażone od
mieszkań i domów wybudowanych
wczasach PRL. Ubywa zaś starych ru-
der bez wygód. Prawdopodobnie ma-
ło kto zdaje sobie ztego sprawę, że wie-
le nieremontowanych wczasach PRL
domów jest tak zniszczonych, że nie
opłaca się ich remontować. W kata-
strofalnym stanie technicznym jest
zwłaszcza wiele przedwojennych, zre-
guły prywatnych, kamienic czynszo-
wych. Wdodatku grubo ponad milion
mieszkań powstało jeszcze w czasach
zaborów! Takich stojących na słowo
honoru budynków mogą być wcałym
kraju tysiące. 

Dziś nie wiadomo, ilu mieszkań-
ców będzie się musiało wyprowadzić.
Być może wyjaśni to tegoroczny spis

powszechny. Obecne szacunki rządu
mówią, że zagrożonych może być na-
wet ponad 200 tys. rodzin. Żeby rato-
wać kamienice, rząd PO-PSL urucho-
mił w 2009 r. program wsparcia re-
montów budynków wybudowanych
przed 1961 r. Po premię remontową, któ-
ra umożliwia spłatę 20 proc. kredytu na
ten cel, mogą sięgnąć prywatni właści-
ciele czynszówek (wyłącznie osoby fi-
zyczne), wspólnoty mieszkaniowe
z większościowym udziałem indywi-
dualnych właścicieli oraz spółdzielnie
mieszkaniowe i TBS-y, które przejęły
np. od gmin stare czynszówki.

Jednak na razie nie grozi nam, że Pol-
ska zamiast placem budowy mieszkań
stanie się placem ich rozbiórek – zaso-
by mieszkaniowe w kraju są stosunko-
wo nowe, zaś badania Instytutu Tech-
niki Budowlanej wykazały, że bloki
z wielkiej płyty trzymają się dobrze.

Główny Urząd Nadzoru Budowla-
nego podaje, że w 2010 r. inspektorzy
budowlani wydali nakazy rozbiórki 1497
budynków mieszkalnych zpowodu „nie-
właściwego utrzymania obiektu”, czy-
li m.in. zaniedbań remontowych. Naj-
więcej rozbiórek nakazano w woje-
wództwach podkarpackim (404) i ma-
łopolskim. A ile ich wykonano? W ca-
łym kraju – 161, a np. w województwie
podkarpackim – 44. 

Prawdopodobnie niebezpiecznych
ruder ubywałoby szybciej, gdyby gmi-
ny mogły zapewnić lokatorom miesz-
kania zastępcze. Niestety, tych ciągle
brakuje. GUS podaje, że wubiegłym ro-
ku gminy wybudowały łącznie 3506
mieszkań. �  MAREK WIELGO

Groźne rudery straszą 

Od trzech tygodni „Ga-

zeta” prowadzi akcję

„Polska 2015”. Wraz

z ekspertami od ryn-

ku pracy, pomocy spo-

łecznej, emerytur,

mieszkalnictwa i in-

frastruktury będziemy przygotowywać

listę najpilniejszych zmian, które moż-

na przeprowadzić tuż po wyborach

parlamentarnych. Listę zapropono-

wanych zmian znajdziecie na: 

wyborcza.biz/polska2015.

Pisaliśmy już o rynku pracy, pomocy

społecznej i systemie emerytalnym.

W tym tygodniu podpowiadamy poli-

tykom, jak zreformować budownic-

two mieszkaniowe. Zapraszamy do

dyskusji ekspertów i czytelników.

Piszcie: wyborcza.biz@agora.pl

Polska 2015
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Rozwiązanie sporu o ceny gazu im-
portowanego przez Ukrainę z Rosji
było głównym tematem wczorajszych
rozmów szefów MSZ Rosji Siergieja
Ławrowa i Ukrainy Kostiantyna
Hryszczenki. Spotkanie zakończyło
się bez rezultatu. Rosjanin wezwał Ki-
jów do rozwiązania sporu „bez poli-
tyzacji i ideologizacji”, a Ukrainiec
wyraził nadzieję, że uda się dojść do
porozumienia bez kierowania spra-
wy do arbitrażu wSztokholmie. Ukra-
ina domaga się obniżki cen gazu im-
portowanego od Gazpromu na pod-
stawie kontraktu zatwierdzonego na
początku 2009 r. przez ówczesną pre-
mier Julię Tymoszenko. W kontrak-
cie zapisano, że do 2020 r. bazowa
stawka za gaz dla Ukrainy wynosi 450
dol. za 1000 m sześc. surowca. Miała
to być „europejska” cena, ale później
okazało się, że to cena oponad 10 proc.
wyższa niż dla Europy Zachodniej.
Co kwartał stawka jest dopasowywa-
na do ceny ropy na świecie.

Kijów i Moskwa rozmawiają
o zmianie zasad obliczania cen gazu
od zeszłego roku, gdy prezydentem
Ukrainy został Wiktor Janukowycz.
Ale  spór zaczął się rozpalać. W ze-

szłym tygodniu premier Ukrainy My-
koła Azarow stwierdził, że kontrakt
z Gazpromem zawarty za rządów Ty-
moszenko jest niezgodny z prawem
Ukrainy iKijów może zaskarżyć go war-
bitrażu, jeśli rosyjski koncern nie zmie-
ni zasad ustalania cen surowca.

Na to żądanie ostro zareagował pre-
zydent Rosji Dmitrij Miedwiediew,
oskarżając Ukrainę o próbę „wyłu-
dzenia” gazu. – Wydawało mi się, że
złożyliśmy racjonalną propozycję: je-
śli chcecie rabatu na gaz, powinniście
wejść do unii gospodarczej [tworzo-
nej przez Rosję]. A jeśli tego nie chce-
cie, to złóżcie korzystną dla Rosji ofer-
tę komercyjną, np. taką, jak oferta Bia-

łorusi o sprzedaży systemu gazocią-
gów – stwierdził Miedwiediew. Ofertę
przejęcia przez Gazprom ukraińskie-
go koncernu gazowego Naftohaz już
w kwietniu zeszłego roku złożył pre-
mier Rosji Władimir Putin, a w tym
roku szef rosyjskiego rządu kilka razy
kusił Kijów rabatami na gaz w zamian
za integrację gospodarczą z Rosją.

Jednak Ukraina rozmawia o inte-
grację z UE i już wielokrotnie odrzu-
cała kontrpropozycję Moskwy. Kijów
nie chce też oddać swoich gazociągów.
– Białoruski scenariusz: „Oddajcie ru-
ry, a my obniżymy cenę”, nie dojdzie
do skutku – stwierdził minister ener-
getyki Jurij Bojko.

A premier Ukrainy podkreślił, że
Kijów nie chce rabatów. – Chcemy nor-
malnego kontraktu, zgodnie z którym
nie będziemy kupować gazu drożej
niż np. Niemcy – podkreślił Azarow.
Zapowiedział też, że władze w Kijowie
szykują podział Naftohazu, i Gazprom
będzie musiał wtedy i tak negocjować
nowe kontrakty z Ukrainą.

Presję Rosji skrytykował Januko-
wycz. – Najpierw zagnali nas w kozi
róg, a potem zaczęli dyktować warunki.
Na to nie mogę pozwolić – powiedział
w ostatnią sobotę prezydent Ukrainy
na szczycie państw WNP. �

Gazowy spór Ukrainy i Rosji
Kijów domaga się tańszego gazu, Moskwa żąda w zamian
ukraińskich gazociągów
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Tyle wynosi stawka
bazowa dla Ukrainy 
za 1000 m sześc.
rosyjskiego gazu

Do krakowskiego sądu wpłynął

pozew o blisko 20 mln zł odszkodo-

wania, jakiego od Dariusza Michal-

czewskiego domaga się podkra-

kowska spółka FoodCare. To kolej-

na odsłona sporu wokół produkcji

napojów energetyzujących Tiger.

Konf likt między firmą FoodCare
a należącą do Dariusza Michal-
czewskiego fundacją Równe Szanse
trwa od 2010 r. Fundacja wypowie-
działa wówczas producentowi umo-
wę na wytwarzanie i dystrybucję na-
poju, a prawa do produkcji przeka-
zała Maspexowi Wadowice. Od tego
czasu przed sądami w Krakowie
i Gdańsku toczą się procesy o prawa
do oznaczenia „Tiger”. 

Obecnie na podstawie postano-
wień sądów do końca trwania pro-
cesu firmą mającą prawo używać na-
zwy „Tiger” jest Maspex. Nowy po-
zew dotyczy wyrównania strat, któ-
re FoodCare poniosła w wyniku za-
kazu produkcji. 

W 2007 r. Tiger był najlepiej sprze-
dającym się w Polsce napojem ener-
getycznym. � GAW

Michalczewski
zapłaci 20 mln zł
rekompensaty?

Samsung Electronics zrezygno-

wał z prezentacji nowego tabletu Ga-

laxy Tab 7.7 na targach IFA w Berli-

nie, jednej z największych tego ro-

dzaju imprez na świecie. Przyczyną

decyzji jest proces o zakaz sprzeda-

ży produktu w Niemczech.

Przeciwko tabletom i smartfonom
z serii Galaxy krucjatę wytoczył Ap-
ple, który oskarża koreański koncern
o naruszenie patentów. Według ame-
rykańskiego giganta Samsung sko-
piował w swoich produktach wzor-
nictwo i interfejs znane z iPhone’a i
iPada. Już w sierpniu niemiecki sąd
zakazał sprzedaży w Unii Europej-

skiej tabletu Galaxy Tab 10.1. Ze wzglę-
du na wątpliwości prawne dotyczące
tego wyroku zakaz został niedługo póź-
niej ograniczony jedynie do Niemiec.

W piątek Apple złożył kolejny po-
zew o zakaz sprzedaży innego tabletu
Samsunga – o nazwie kodowej Galaxy
Tab 7.7. To właśnie ten model miał być
zaprezentowany na targach w Berli-
nie. Ale sąd po raz kolejny przychylił
się do pozwu Apple’a. „Samsung sza-
nuje decyzję sądu i dlatego podjęliśmy
decyzję, aby nie pokazywać Galaxy
Tab 7.7 na IFA” – poinformował kon-
cern w oświadczeniu cytowanym
przez AFP. � GAW

Samsung wycofuje tablet
z berlińskich targów

Warta ponad 2 mld zł fuzja na ryn-

ku telekomunikacyjnym ma zgodę

UOKiK. UPC Polska może przejąć

Aster, ale...

–...Musi w ciągu najbliższych 18 mie-
sięcy spełnić kilka warunków – za-
znacza prezes UOKiK Małgorzata
Krasnodębska-Tomkiel. Jakich?
Przede wszystkim nie może przejąć
sieci Aster w całości. – Z naszych ba-
dań wynika, że na dwóch rynkach
– w Warszawie i Krakowie – łączne
udziały obu spółek na rynku płatnej
telewizji w tych miastach wahają się
w między 50 a 60 proc. – mówi sze-
fowa urzędu antymonopolowego. 

W związku z tym UPC musi zna-
leźć nabywcę na sieć Aster w tych
miejscach, gdzie jego sieć dubluje się
z siecią przejmowanej spółki. 

– Chodzi o to, by mieszkańcy nadal
mieli wybór, a tym samym, by nadal
istniała tam konkurencja – tłumaczy
Krasnodębska-Tomkiel. Co więcej,
klienci Aster z budynków, w których
usługi świadczy również UPC Pol-
ska, po połączeniu zyskają prawo po-
nownego wyboru dostawcy nieza-
leżnie od warunków umów wcześniej
zawartych z Aster. Jeśli zerwą do-
tychczasową umowę, nie poniosą żad-
nych negatywnych konsekwencji. 

Kupujący sieć Aster nie może być
w żaden sposób związany z UPC. Do-
datkowo – jeśli będzie to gracz o zna-
czącej pozycji, UOKiK i w tym wy-
padku zastrzegł sobie prawo do wy-
rażenia zgody na transakcję. 

Ale to nie wszystko. UPC musi za-
pewnić klientom „ciągłość” i odpo-
wiednią jakość usług podczas zmiany
operatora. 

– Ta jakość nie może być gorsza niż
świadczona obecnie. Będziemy to
sprawdzać – zaznacza prezes UOKiK.
Dodaje, że UPC zaakceptował w ze-
szłym tygodniu wszystkie warunki. Te-
raz – jak wyraziła się prezes Urzędu
– „piłeczka jest po stronie operatora”.
Musi jak najszybciej znaleźć nabywcę
na część sieci Aster. 

UPC Polska złożył wniosek o zgodę
na przejęcie sieci Aster w grudniu ze-
szłego roku. Koncentracja podlegała
zgłoszeniu do UOKiK, ponieważ łącz-
ny obrót uczestników transakcji prze-
kroczył równowartość 1 mld euro. Zgod-
nie z informacją przekazaną w zeszłym
roku przez Liberty Global, właściciela
UPC Polska, największy gracz wśród
operatorów telewizji kablowej zapła-
ci za Astera – numer cztery na rynku 
– 870 mln zł, przejmując dodatkowo dłu-
gi spółki w wysokości 1,53 mld zł. Łącz-
nie dawało to kwotę 2,4 mld zł.

Prezes UOKiK odniosła się też
wczoraj do postępowania w sprawie
przejęcia Polkomtela przez Zygmun-
ta Solorza-Żaka. – Rozpatrywanie te-
go wniosku jest na wstępnym etapie
– mówiła. Jej zdaniem wydanie decy-
zji w tej sprawie powinno jednak na-
stąpić w tym roku. Zaprzeczyła poja-
wiającym się na rynku pogłoskom, że
na pewno dojdzie do tego przed koń-
cem września.� PRZEMYSŁAW POZNAŃSKI

Miliardowa telefuzja 
pod warunkiem 

Bruksela chce nadzwyczajnego

prawa do kontroli międzyrządowych

umów o zakupach ropy i gazu

z wszystkimi krajami spoza Unii Eu-

ropejskiej.

– Negocjacje tych umów często wią-
żą się z presją polityczną. Musimy
pomóc krajom UE, żeby kraje trze-
cie nie wymuszały na nich łamania
przepisów Unii – tłumaczą unijni eks-
perci.

Naciąganie czy wręcz próba ła-
mania przepisów UE liberalizujących
rynek energii (m.in. o oddzieleniu
sprzedawcy gazu od operatora ru-
rociągów) to specjalność Gazpromu
wspieranego przez Kreml. Komisja
Europejska na prośbę polskiego rzą-
du kontrolowała w 2010 r. porozu-
mienie Polski i Rosji i ostatecznie wy-
mogła jego renegocjację, czyli prze-
kazanie zarządzania gazociągiem ja-
malskim w Polsce przez Gaz-System,

co ma zapobiec monopolowi Gazpro-
mu w korzystaniu z tej rury.

Opracowany przez komisarza UE
ds. energii Günthera Oettingera pro-
jekt, do którego dotarła „Gazeta”, nie
każe już czekać Komisji Europejskiej
na dobrowolną prośbę kraju – kon-
trahenta o kontrolę (jak było w przy-
padku Polski), lecz uprawnia ją do
sprawdzania wszystkich umów mię-
dzyrządowych dotyczących handlu
surowcami energetycznymi z kraja-
mi spoza UE jeszcze przed ich pod-
pisaniem.

Rządy UE musiałyby informować
Komisję Europejską o zakończeniu
negocjacji umów o handlu energią
(przed ich podpisaniem), a z kolei Ko-
misja miałaby 4 tygodnie na decyzję,
czy chce skontrolować ich zgodność
z prawem UE. W takim przypadku do-
piero zielone światło od Komisji (mia-
łaby cztery miesiące na zgłoszenie za-

strzeżeń) pozwoliłoby na podpisanie
oraz ratyfikowanie umowy.

Nowe przepisy, które musi za-
twierdzić europarlament i Rada UE,
niezbyt podobają się m.in. Włochom
niechętnym utrudnieniom w zawie-
raniu np. nowych kontraktów z Libią.
Niemniej Oettinger ma nadzieję, że
projekt – dotyczący priorytetów pol-
skiej prezydencji w sprawie bezpie-
czeństwa energetycznego – zostanie
zatwierdzony przez Komisję Euro-
pejską już jutro. – Nie możemy ko-
mentować szczegółowych propozy-
cji, bo wciąż czekamy na ich publika-
cję. Już dziś możemy jednak powie-
dzieć, że oczekiwana propozycja Ko-
misji Europejskiej prawdopodobnie
będzie bardzo ważnym etapem bu-
dowy zewnętrznej polityki energe-
tycznej UE – mówi Konrad Niklewicz,
rzecznik polskiej prezydencji w Ra-
dzie UE. � TOMASZ BIELECKI, BRUKSELA

Kontrakty energetyczne pod nadzorem UE
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wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę
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MARTA PIĄTKOWSKA

PIOTR SKWIROWSKI

Takie wnioski płyną z badania prze-
prowadzonego przez CBOS na zlece-
nie Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych „Lewiatan”. – To naj-
większe badanie kondycji małych
i średnich przedsiębiorstw – zapew-
nia Lewiatan. Objęło 1500 firm.

W opinii przedsiębiorców obec-
ny rok będzie lepszy niż ubiegły.
Więcej przedsiębiorstw prognozu-
je wzrost sprzedaży (33 proc.), zy-
sków (31,4 proc.) i udziału w rynku
(23,3 proc.). – Z jednej strony to efekt
rosnącego popytu. Z drugiej umie-
jętnego zarządzania kosztami – mó-
wi Małgorzata Starczewska-Krzysz-
toszek, główna ekonomistka PKPP
Lewiatan. – Małe i średnie firmy
w okresie kryzysu nauczyły się prze-
widywać, działać wyprzedzająco. Do-
brze sobie radzą – dodaje. 

Ale są też gorsze wieści. Liczba ma-
łych i średnich firm, które zwiększą
inwestycje, będzie w 2011 r. mniejsza
niż wroku ubiegłym. Wnajwiększym
stopniu spadnie zainteresowanie in-
westycjami zwiększającymi moce wy-
twórcze, szczególnie w małych fir-
mach. Chętniej niż w zeszłym roku
firmy będą wypuszczać na rynek no-
we produkty. 

Zatrudnienie wzrośnie w tym ro-
ku tylko w 13,6 proc. małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Najmniej za-
interesowane wzrostem zatrudnie-
nia są mikrofirmy. Nowych pra-
cowników przyjmie tylko co ósma
z nich. Wzrost zatrudnienia planu-
je natomiast co czwarta średnia fir-
ma. Najwięcej nowych pracowni-
ków przyjmą hotele i restauracje,
firmy działające w branży informa-
cja i komunikacja oraz w obsłudze
nieruchomości. 

Wzrost wynagrodzeń obejmie
jedną trzecią wszystkich małych
i średnich przedsiębiorstw. – Firmy
wolą dać wyższe wynagrodzenie, za-
płacić za nadgodziny, niż zwiększać
zatrudnienie – mówi Małgorzata Star-

czewska-Krzysztoszek. I tłumaczy, że
dzieje się tak, bo firmy kompletnie nie
wiedzą, co będzie dalej, jaki będzie po-
pyt na ich towary i usługi. – Zatrud-
nienie jest zobowiązaniem i może być
poważnym kosztem w okresie kryzy-
su i spadku popytu – mówi ekono-
mistka Lewiatana. Przewiduje, że część
firm będzie się starać „uelastycznić”
zatrudnienie, czyli zatrudnić pra-
cowników na czarno. – Szara strefa mo-
że przez to wzrosnąć – mówi.

Także w 2012 r. Bo niechęć do za-
trudniania nowych pracowników
utrzyma się również w przyszłym ro-
ku. Firmy nadal będą trzymać w ry-
zach koszty działalności, także fun-
dusz płac. – To sprawi, że spadnie dy-
namika sprzedaży – przewiduje Star-
czewska-Krzysztoszek. – Firmy nie bę-
dą kupowały kolejnych maszyn, by
dzięki nim zwiększyć produkcję – prze-
widuje ekonomistka Lewiatana. To
wszystko może się negatywnie odbić
na naszym wzroście gospodarczym.

– Po systematycznej poprawie na-
strojów w ostatnich kwartałach nasta-
wienie pracodawców wróciło do po-
ziomu zpoczątku kryzysu w2009 r. – wy-
nika tymczasem z sondażu „Plany pra-
codawców”, realizowanego przez TNS
OBOP na zlecenie Instytutu Badaw-
czego Randstad. Jego wyniki są podobne
do tych z badania Lewiatana.

Co drugi przedsiębiorca uważa, że
w ciągu najbliższych sześciu miesię-

cy należy spodziewać się zatrzymania
tempa wzrostu gospodarczego. Szan-
sę na poprawę sytuacji widzi co piąta
firma, a 16 proc. obawia się recesji. Nie-
pewność pracodawców bezpośrednio
przekłada się na ich politykę kadrową.
W efekcie w ciągu najbliższego półro-
cza jedynie co piąty przedsiębiorca
przewiduje wzrost zatrudnienia. Gru-
pa pracodawców, którzy biorą pod
uwagę redukcję personelu, powoli ro-
śnie i nie przekracza 16 proc.

Rośnie za to zainteresowanie firm
pracownikami tymczasowymi. – Za-
stosowanie pracy tymczasowej pozwa-
la na bezpieczniejsze zarządzanie poli-
tyką personalną. Jeżeli firma nie ma zle-
ceń, to nie wynajmuje pracowników
inie ponosi kosztów ich utrzymania – ko-
mentuje Agnieszka Bulik, członek za-
rządu Randstad. 

Eksperci uważają, że kolejny kryzys,
na jaki szykują się polscy przedsiębior-
cy, wcale nie musi ich dotknąć w takim
stopniu, wjakim się tego obawiają. – Czas
kryzysu w innych krajach nie oznacza
tego samego dla Polski – mówi Robert
Seges, wicedyrektor departamentu roz-
woju regionalnego Polskiej Agencji In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych.
– Być może firmy z krajów, które znaj-
dą się w gorszej sytuacji, będą szukały
tańszych rozwiązań i znajdą je u nas. 

Badanie OBOP wykonano na grupie
300 małych iśrednich przedsiębiorców
w okresie 29 lipca – 9 sierpnia 2011. �

Kryzys ciągle straszy nasze firmy
Małe i średnie firmy liczą na wzrost w 2011 r. sprzedaży i zysków,
ale nie będą zwiększać zatrudnienia i inwestycji

300 mln zł dostanie grupa Bumar

na prace badawczo-rozwojowe – za-

powiedział w Kielcach minister obro-

ny narodowej, otwierając XIX Mię-

dzynarodowy Salon Przemysłu Obron-

nego. 

Pieniądze w ramach dokapitalizowa-
nia ma przekazać właściciel spółek
tworzących grupę Bumar – Mini-
sterstwo Skarbu Państwa. Jak do-
wiedziała się „Gazeta”, pieniądze zo-
staną przeznaczone na realizację bli-
sko 20 przyszłościowych projektów
rozwoju uzbrojenia. Najwięcej, bo
około 135 mln zł, otrzyma Bumar
Amunicja, czyli grupa firm skupio-
nych wokół Zakładów Metalowych
„Mesko” w Skarżysku-Kamiennej.
Pieniądze mają być przeznaczone
m.in. na rozwój amunicji inteligent-
nej. Kolejne 70 mln zł otrzyma
CNPEP Radwar i Przemysłowy In-
stytut Telekomunikacji na rozwój
technologii radarowych. Blisko
30 mln zł ma trafić do Bumaru Ła-
będy na rozwój broni pancernej oraz
15 mln zł do radomskiego Łucznika,
który dzięki temu będzie mógł roz-
wijać rodzinę modułowych kara-
binków.

– Dla nas to szansa na skok roz-
wojowy i jeszcze skuteczniejszą kon-
kurencję ze światowymi koncerna-
mi. Niezależnie od tego pracujemy
nad rozwojem naszej oferty – ko-
mentuje Monika Koniecko, rzecz-
nik prasowy grupy Bumar. Wczoraj
m.in. podpisano porozumienie
o współpracy ZM Mesko z francu-

skim potentatem systemów przeciw-
lotniczych MBDA oraz Bumarem i ru-
muńską firmą UTI. Obie dotyczą
współpracy przy budowie systemów
przeciwlotniczych, które Bumar pro-
muje jako „Tarczę Polski”.

W kuluarach deklaracje o dofi-
nansowaniu Bumaru budzą miesza-
ne uczucia u przedstawicieli innych
firm działających na polskim rynku
zbrojeniowym.

– Jesteśmy firmą prywatną i na ta-
kie wsparcie rządowe nie możemy li-
czyć. Ale równocześnie wchodzi w ży-

cie dyrektywa unijna, która nakazuje
dopuszczenie do rynku zbrojeniowe-
go wszystkich podmiotów – zauważa
jeden z szefów firmy z amerykańskim
kapitałem.

– W interesie właściciela jest jak naj-
lepsza kondycja należących do niego
spółek. A procedura jest zgodna z prze-
pisami unijnymi – komentuje szef
MON Tomasz Siemoniak.

W tegorocznym XIX MSPO bierze
udział blisko 400 wystawców z całego
świata. Salon potrwa do czwartku. �

MARCIN SZTANDERA, KIELCE

Inteligentna amunicja na celowniku Bumaru

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak (w środku) podczas otwarcia 
XIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO
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W poniedziałek od handlu odpoczywali inwestorzy
w USA, ale sprzedający akcje w Europie ani myśleli zro-
bić sobie dnia wolnego i wyjechać na zieloną trawkę.
Spadał kurs euro, frank rósł w siłę, ceny akcji pikowały.
Na parkietach znów robi się coraz bardziej niebez-
piecznie. Widać weekend nie ukoił nerwów inwestorów
po piątkowych spadkach cen akcji. Problemy są wciąż
te same. To powrót obaw o sytuację finansową Grecji
i spekulacje, że kraj ten może nie wypełnić warunków
niezbędnych do otrzymania kolejnych transz pieniędzy. 

A jeszcze przed początkiem nowego tygodnia na
parkiecie optymiści spodziewali się, że najwięksi pani-
karze na Starym Kontynencie z decyzjami o wyprze-
daży poczekają do wtorku. Bo gdy wolne mają inwe-
storzy w USA, Europa jest pozbawiona najważniejszych
drogowskazów i przeważnie sesje są spokojne. Ale nie
tym razem – widać do panicznego pozbywania się pa-
pierów żadne drogowskazy nie są potrzebne. 

Spirala spadków zaczęła się nakręcać od rynków
azjatyckich. Indeks akcji w Korei Południowej stracił
4,4 proc., w Japonii – prawie 2 proc., a w Hongkongu
i Singapurze – prawie po 3 proc. I u nas cudu nie było.
WIG20 po pierwszych transakcjach akcjami tracił 
2,3-2,5 proc., a na koniec dnia powiększył skalę przece-
ny do 3,5 proc. Ale parkiet w Warszawie i tak był w uprzy-
wilejowanej sytuacji, bo na giełdach w Paryżu i we Frank-
furcie główne indeksy zgodnie traciły na wartości po
blisko 4,7-5,3 proc. O dziwo tym razem to rozwinięte
rynki spadały najszybciej, a tzw. emerging markets ja-
koś się trzymały. O ile oczywiście można nazwać „trzy-
maniem się” spadki indeksów przekraczające 2-3 proc. 

Najgorsze jest to, że każda dobra informacja jest
przez obóz sprzedających wykorzystywana jako do-
bry pretekst do pozbywania się papierów. Odczyty in-
deksów koniunktury w sektorze usług w Niemczech,
Francji i w całym Eurolandzie były niezłe, tak samo jak
dane o lipcowej sprzedaży detalicznej w strefie euro.
Ale myślenie inwestorów było typowe dla bessy – do-
bre dane wcale nie zachęcały do zakupów akcji. Za to
drożał frank, taniało euro, złoto znów przekroczyło
1900 dol. za uncję. �

Giełda i finanse
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0,20 0,95 06MA06MAGNAGNA 06N 0,21 -4,6 % 73
1,85 3,25 08OC08OCTAVATAVA 08N 3,20 1,0 % 39

13,20 17,88 4FUNMEDIA4FUNMEDIA 4FM 14,30 0,0 % 3
2,25 4,35 AABCDATADATA ABC 2,36 -1,7 % 63
4,37 25,98 ABMSOLIDABMSOLID ABM 4,00 -8,5 % 38

20,25 27,20 ABPLABPL ABE 20,98 -0,1 % 141
19,49 21,70 AACACAUTUTOGAZOGAZ ACG 21,60 -0,5 % 0

5,70 11,40 ACACE ACE 5,99 -0,2 % 4
13,60 21,30 AACTIONCTION ACT 15,40 0,0 % 26

0,10 0,43 ADADVADISADIS ADS 0,13 0,0 % 16
8,95 15,70 ADADVGRUPGRUPA ADV 11,15 -1,1 % 39

11,75 28,46 AAGORAGORA AGO 13,99 -3,8 % 2650
21,21 43,80 AGAGROTOOTON AGT 29,10 -3,0 % 260

0,90 1,20 AAGRGROWILLWILL AWG 1,00 -12,3 % 77
6,80 9,37 ALCHEMIAALCHEMIA ALC 6,25 -8,1 % 391

25,99 47,89 ALMAALMA ALM 27,90 -6,8 % 39
29,90 50,00 ALALTERCOTERCO ALT 40,49 0,2 % 131

5,80 9,88 AMBRAAMBRA AMB 6,19 -6,8 % 57
23,90 52,70 AMICAAMICA AMC 22,49 -7,5 % 119

1,86 4,35 AMPLIAMPLI APL 2,10 -4,6 % 2
58,95 88,00 AMRESTAMREST EAT 70,50 -3,3 % 33

1,41 3,30 ANTIANTI ANT 1,75 -2,2 % 3
14,75 21,47 APAPATOROR APT 15,50 -3,1 % 61

7,09 11,05 APLISENSAPLISENS APN 7,25 -1,6 % 13
3,85 14,52 ARCTICARCTIC ATC 3,79 -1,6 % 107
4,90 8,85 ARCUSARCUS ARC 5,00 -4,0 % 12
1,55 3,10 ARMAARMATURATURA ARM 1,48 -4,5 % 106

11,28 16,30 ARTERIAARTERIA ARR 11,36 -2,6 % 8
1,40 4,30 ASBISASBIS ASB 1,66 -2,9 % 4
7,92 13,52 ASSECOBSASSECOBS ABS 9,50 0,0 % 32

36,39 56,45 ASSECOPOLASSECOPOL ACP 41,02 -3,5 % 3632
6,90 12,18 ASSECOSEEASSECOSEE ASE 7,50 1,2 % 0

20,50 27,50 ASSECOSLOASSECOSLO ACS 20,92 -0,4 % 10
66,90 102,00 ASTASTARTARTA AST 74,00 -5,1 % 1189

6,96 16,30 AATLANTTLANTAPLAPL ATP 14,00 -2,6 % 8
0,51 1,90 AATLANTISTLANTIS ATS 0,50 -9,1 % 13
1,73 4,20 AATLASESTTLASEST ATL 1,70 -1,7 % 10
6,80 13,09 ATATM ATM 6,81 -2,0 % 104
1,42 3,67 AATMGRUPTMGRUPA ATG 1,47 -3,3 % 34
7,10 18,60 AATREMTREM ATR 6,85 -6,8 % 20

54,35 71,50 AAVIASGVIASG ASG 59,00 -3,3 % 49
1,49 2,70 AAWBUDWBUD AWB 1,92 -3,0 % 3

16,91 40,41 AZOAZOTYTTYTARNOARNOW ATT 29,99 -4,8 % 2127
1,64 2,79 B3SYSTEMB3SYSTEM B3S 1,81 0,6 % 0
3,87 7,36 BBAKALLANDAKALLAND BAK 3,70 -6,1 % 49

41,90 77,00 BBANKBPHANKBPH BPH 41,50 -3,5 % 125
1,61 5,20 BBARLINEKARLINEK BRK 1,41 -12,4 % 309
0,68 1,96 BBICAPNFIBBICAPNFI BBC 0,76 7,0 % 216
0,26 0,49 BBIDEVNFIBBIDEVNFI BBD 0,26 -3,7 % 102
0,48 1,20 BBIZENNFIBBIZENNFI BBZ 0,44 -8,3 % 111

28,27 47,25 BEDZINBEDZIN BDZ 31,89 -2,2 % 5
122,00 163,00 BENEFITBENEFIT BFT 135,40 -1,2 % 3

3,65 7,09 BERLINGBERLING BRG 4,19 3,5 % 2
5,22 9,50 BETBETACOMCOM BCM 5,64 -1,1 % 4

44,82 61,25 BGZBGZ BGZ 45,56 -5,0 % 89
0,09 0,22 BBIOTOOTON BIO 0,10 -9,1 % 910
5,30 8,98 BIPRBIPROMETOMET BPM 7,97 0,1 % 18
1,49 2,92 BLABLACKLIONCKLION BLI 1,47 -3,3 % 62
2,76 6,80 BMPBMPAG BMP 2,92 -11,3 % 45

88,10 155,00 BNPPLBNPPL BNP 115,00 0,0 % 0
82,10 129,20 BBOGDOGDANKAANKA LWB 105,00 -2,7 % 4229

3,98 13,40 BBOMIOMI BMI 4,01 -4,8 % 269
0,59 4,89 BBORYSZEWORYSZEW BRS 0,57 -6,6 % 25923

55,45 79,90 BOBOS BOS 56,25 -4,5 % 16
237,10 349,00 BREBRE BRE 234,00 -5,3 % 7733

13,40 18,00 BSCDRUKBSCDRUK BSC 14,79 0,0 % 0
65,00 109,20 BUDIMEXBUDIMEX BDX 69,45 -1,0 % 889

0,82 1,82 BUDOPOLBUDOPOL BDL 0,89 -6,3 % 64
2,36 3,80 BUDBUDVARCENARCEN BDV 2,46 -0,8 % 6

11,39 19,20 BUMECHBUMECH BMC 12,02 5,5 % 1
0,87 1,45 BYTBYTOMOM BTM 0,98 -1,0 % 4

193,90 239,00 BZWBKBZWBK BZW 217,50 -2,1 % 622
0,29 0,70 CALACALATRATRAVA CTC 0,45 -4,3 % 1526
3,81 11,22 CAMMEDIACAMMEDIA CAM 3,60 -5,5 % 7
1,09 2,46 CAPITCAPITALAL CPA 1,12 -2,6 % 12
2,83 5,98 CASHFLOCASHFLOW CFL 3,03 -2,9 % 17

39,50 68,90 CCCCCC CCC 40,90 -6,2 % 66
0,26 1,58 CCENERGYCCENERGY CCE 0,29 -3,3 % 51

25,11 45,10 CCIINTCCIINT CCI 26,80 -8,2 % 881
2,35 9,81 CDREDCDRED CDR 4,50 -7,6 % 2193

15,61 81,90 CEDCCEDC CDC 19,61 0,6 % 796
15,55 60,55 CELCELTICTIC CPD 20,00 0,0 % 0

8,60 16,98 CENTKLIMACENTKLIMA CKL 9,51 -4,9 % 19
0,18 0,60 CENTRCENTROZAPOZAP CZP 0,19 -13,6 % 717
4,61 14,90 CERSANITCERSANIT CST 5,91 -8,8 % 684

118,70 154,10 CEZCEZ CEZ 131,00 -1,5 % 782
0,20 0,73 CHEMOSCHEMOS CHS 0,23 -4,2 % 131

12,92 33,00 CIECHCIECH CIE 12,15 -6,0 % 999
16,50 36,60 CITYINTERCITYINTER CIA 21,73 -7,1 % 692
15,00 21,30 COCOALENERGALENERG CLE 19,75 -1,3 % 107

2,40 5,72 COGNORCOGNOR COG 4,06 -2,9 % 510
2,08 3,86 COLIANCOLIAN COL 2,16 -3,1 % 85

51,50 98,00 COMARCHCOMARCH CMR 51,70 -2,5 % 97
57,50 86,40 COMPCOMP CMP 71,50 -0,7 % 13

1,44 2,66 COMPLEXCOMPLEX CMX 1,52 0,0 % 1
5,58 17,80 CORMACORMAY CRM 13,50 -2,1 % 1158
0,91 2,25 CPENERGIACPENERGIA CPE 0,96 -1,0 % 14

13,05 17,35 CYFRPLSACYFRPLSAT CPS 14,35 -3,0 % 13008
40,50 67,40 DEBICADEBICA DBC 46,50 -2,1 % 109

8,96 21,30 DECORADECORA DCR 11,60 -1,7 % 42
4,10 14,87 DELKODELKO DEL 4,62 0,4 % 19
1,79 8,40 DGADGA DGA 1,78 -3,8 % 65
0,36 1,00 DMWDMDMWDM WDM 0,47 -2,1 % 52

27,45 50,80 DOMDEVDOMDEV DOM 28,00 -4,8 % 44
0,75 2,72 DRADRAGOGOWSKIWSKI ADD 0,75 -5,1 % 21
0,80 2,98 DREWEXDREWEX DRE 0,85 -4,5 % 3

11,74 43,00 DRDROPOP DRP 11,07 -7,4 % 62
1,73 2,79 DRDROZAPOLOZAPOL DPL 1,76 -2,8 % 32

13,50 23,30 DSSDSS DSS 14,99 -6,3 % 78
0,79 1,75 DUDDUDA DUD 0,75 -5,1 % 475
0,27 0,65 ECARDECARD ECD 0,26 -3,7 % 0
3,29 5,55 ECHOECHO ECH 3,50 -4,1 % 113
4,16 6,93 EDINVESTEDINVEST EDI 4,70 1,5 % 13

10,89 16,70 EFEKTEFEKT EFK 11,50 0,9 % 0
0,45 1,44 EFHEFH EFH 0,53 0,0 % 576
4,46 8,38 EKOEKO EKO 4,05 -9,2 % 36
4,07 8,50 EKOEXPORTEKOEXPORT EEX 4,67 -1,7 % 94

113,90 188,40 ELBUDOELBUDOWA ELB 107,00 -6,1 % 109
7,60 14,16 ELEKTRELEKTROTITI ELT 9,00 -4,5 % 8
0,23 0,56 ELKOPELKOP EKP 0,24 0,0 % 3
3,10 6,59 ELSTELSTARAROILOIL ELS 6,59 0,0 % 1519
1,81 3,47 ELZABELZAB ELZ 1,90 -0,5 % 12
7,60 17,41 EMCINSMEDEMCINSMED EMC 7,65 0,7 % 58

82,55 115,00 EMPERIAEMPERIA EMP 97,00 -2,0 % 488
0,83 1,77 ENAPENAP ENP 0,81 -4,7 % 1

15,00 24,35 ENEAENEA ENA 16,00 -4,7 % 1113
4,20 5,00 ENELMEDENELMED ENE 4,60 9,5 % 6
4,58 9,80 ENERGOINSENERGOINS ENI 6,45 0,5 % 7
2,97 4,10 ENERGOPLDENERGOPLD EPD 3,00 -1,6 % 8
7,14 10,40 ENERGOPOLENERGOPOL EPL 8,69 -1,0 % 125

14,70 61,00 ERBUDERBUD ERB 17,48 2,8 % 124
0,63 1,42 ERGERG ERG 0,69 -6,8 % 74
1,65 3,59 ERGISERGIS EEF 1,93 -1,0 % 16
3,15 5,50 ESSYSTEMESSYSTEM ESS 3,03 -3,8 % 5

145,00 186,00 ESTESTARAR EST 145,00 0,0 % 0
11,90 19,78 EUCOEUCO EUC 12,15 -6,5 % 8

0,19 0,79 EUIMPLANTEUIMPLANT EUI 0,21 -12,5 % 66
21,00 34,40 EUREUROCASHOCASH EUR 23,00 -3,2 % 8992

1,91 6,50 EUREUROFOFAKTRAKTR EFR 2,70 0,0 % 0
1,26 5,78 EUREUROMARKOMARK EMK 1,99 -4,3 % 17

12,53 18,98 EUREUROTELTEL ETL 13,00 -2,2 % 8
1,11 2,56 FAFAM FAM 1,20 0,8 % 4
2,26 3,95 FFAMURAMUR FMF 2,73 -3,9 % 213

22,01 47,90 FFARMAARMACOLCOL FCL 25,70 0,0 % 0
15,20 30,85 FFASINGASING FSG 16,60 -2,4 % 37

0,47 0,98 FFASTFINASTFIN FFI 0,50 -3,9 % 4
6,20 12,30 FERRFERRO FRO 6,91 -1,7 % 7
7,66 16,14 FERRUMFERRUM FER 6,70 -12,5 % 208
0,22 0,73 FONFON FON 0,23 -4,2 % 18
8,00 14,25 FORTEFORTE FTE 8,00 -6,4 % 13

14,00 22,35 FORTUNAFORTUNA FEG 16,88 -0,7 % 4
8,88 18,30 FOFOTA FOT 8,78 -1,1 % 11
8,11 21,10 GANTGANT GNT 9,09 -6,3 % 709
0,30 1,52 GASTELZURGASTELZUR GZU 0,33 -2,9 % 149
7,98 15,29 GETINGETIN GTN 8,10 -6,4 % 7145
4,20 7,98 GETINOBLEGETINOBLE GNB 5,00 0,0 % 159
2,13 4,48 GINORGINOROSSIOSSI GRI 2,10 -1,9 % 22

40,60 54,20 GPWGPW GPW 43,20 -2,7 % 1203
5,53 15,58 GRAALGRAAL GRL 5,58 -6,2 % 54
8,51 20,50 GRAJEWGRAJEWO GRJ 8,20 -6,0 % 184

11,20 28,11 GRGROCLINOCLIN GCN 12,65 -9,3 % 766
10,86 24,98 GTCGTC GTC 11,23 -5,8 % 2895
61,00 104,00 HANDLOHANDLOWYWY BHW 63,00 -2,1 % 3599
22,70 37,48 HARDEXHARDEX HDX 25,00 0,0 % 82

2,25 6,68 HARPERHARPER HRP 2,50 -1,2 % 0
2,43 4,33 HAHAWEWE HWE 2,30 -5,4 % 482
0,97 3,90 HBPOLSKAHBPOLSKA HBP 1,00 -10,7 % 691
7,30 26,25 HELIOHELIO HEL 6,70 -8,2 % 38
3,55 6,28 HUTMENHUTMEN HTM 3,81 -2,3 % 35

22,00 39,00 HYDRHYDROTOROR HDR 26,70 -1,1 % 3
0,83 1,90 HYGIENIKAHYGIENIKA HGN 1,07 -2,7 % 17
2,72 6,30 HYPERIONHYPERION HYP 3,06 -1,3 % 3
6,49 10,65 IDEAIDEATFITFI IDA 6,50 0,0 % 13
1,44 3,70 IDMSAIDMSA IDM 1,58 -6,0 % 1686
0,16 0,76 IGRIGROUPOUP IGR 0,35 0,0 % 22
7,88 11,49 IMCOMPIMCOMPANYANY IMC 9,73 -2,5 % 48

23,20 38,10 IMPELIMPEL IPL 28,14 -1,3 % 43
3,35 5,46 IMPEXMETIMPEXMET IPX 3,52 -6,1 % 2922

36,00 70,00 INDINDYKPOLYKPOL IND 39,53 -2,4 % 4
666,00 922,00 INGBSKINGBSK BSK 700,00 -4,3 % 557

5,00 7,36 INPRINPRO INP 4,30 -14,0 % 13
13,63 20,37 INSTINSTALKRKALKRK INK 13,36 -3,2 % 39

0,79 2,13 INTINTAKUSAKUS ITK 0,80 -3,6 % 4
68,00 120,00 INTEGERPLINTEGERPL ITG 99,75 -2,2 % 61

8,50 19,70 INTERBUDINTERBUD ITB 8,49 -0,1 % 9
67,00 93,00 INTERCARSINTERCARS CAR 78,00 -1,9 % 72

4,30 5,65 INTERFERIINTERFERI INF 4,78 0,0 % 0
2,00 6,00 INTERSPPLINTERSPPL IPO 1,89 -5,5 % 19
4,52 7,44 INTRINTROLOL INL 4,60 1,1 % 0
1,69 3,71 INVESTCONINVESTCON INC 2,02 2,0 % 23
9,20 17,97 IPOPEMAIPOPEMA IPE 8,92 -3,0 % 128
7,98 15,50 IVMXIVMX IMX 8,80 0,0 % 41
0,93 3,64 IZNSIZNS IZN 0,92 -2,1 % 130
1,02 2,08 IZOLAIZOLACJCJA IZO 1,14 -3,4 % 19
6,65 8,20 IZOSTIZOSTALAL IZS 7,00 -4,1 % 54
0,31 1,67 JAJAGO JAG 0,30 -3,2 % 60
1,50 1,65 JHMDEVJHMDEV JHM 1,54 0,0 % 4

86,00 141,50 JSWJSW JSW 93,00 -6,8 % 14582
0,86 1,94 JUPITERJUPITER JPR 0,85 -4,5 % 23
8,15 18,35 JWCONSTRJWCONSTR JWC 8,00 -8,1 % 164

13,79 29,29 K2INTERNTK2INTERNT K2I 17,70 -6,4 % 103
0,46 2,03 KCIKCI KCI 0,48 -2,0 % 26

58,00 86,10 KERNELKERNEL KER 62,00 -6,1 % 2261
91,85 132,50 KETYKETY KTY 97,00 -2,6 % 305

110,90 198,40 KGHMKGHM KGH 163,00 -1,2 % 125735
5,60 11,43 KINOPOLKINOPOL KPL 5,22 -6,8 % 19
8,80 15,40 KOELNERKOELNER KLR 9,10 0,0 % 5

25,50 43,00 KOFOLAKOFOLA KFL 27,68 0,0 % 0
66,65 119,40 KOGENERAKOGENERA KGN 70,90 -0,7 % 17

6,67 11,27 KOMPKOMPAPAP KMP 8,10 -0,6 % 0
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4,15 11,20 KOMPUTRKOMPUTRONON KOM 4,30 -6,5 % 4
41,12 62,50 KONSSTKONSSTALIALI KST 40,04 -4,6 % 3
16,30 23,30 KOPEXKOPEX KPX 18,20 -3,2 % 599

1,13 2,19 KOKOV KOV 1,11 -2,6 % 1134
19,43 32,60 KPPDKPPD KPD 25,25 -2,9 % 3

3,48 5,50 KRAKCHEMKRAKCHEM KCH 4,00 0,0 % 70
2,01 4,09 KRECKREC KRC 2,25 -8,2 % 16

12,30 18,30 KREDKREDYTBYTB KRB 12,80 -11,1 % 62
9,58 15,50 KREDKREDYTINYTIN KRI 11,00 0,0 % 138
1,65 5,69 KREZUSKREZUS KZS 3,62 -10,4 % 430

32,00 43,50 KRUKKRUK KRU 37,00 -1,0 % 88
64,60 87,25 KRUSZWICAKRUSZWICA KSW 82,70 -0,2 % 79
17,50 27,95 KSGAKSGAGRGRO KSG 22,20 0,9 % 253

0,85 1,69 LCCORPLCCORP LCC 0,88 -2,2 % 232
1,62 3,18 LENALENA LEN 1,56 -6,0 % 19

17,00 26,70 LENTEXLENTEX LTX 20,44 -4,0 % 548
3,10 4,68 LIBETLIBET LBT 3,40 -4,2 % 37

28,50 49,42 LLOTOOTOS LTS 26,40 -7,4 % 16578
1765,00 2371,00 LPPLPP LPP 1970,00 -1,8 % 1902

3,48 6,33 LSISOFTLSISOFT LSI 3,80 -1,3 % 0
0,73 1,41 LSTCAPITLSTCAPITA LST 0,88 -5,4 % 22
0,85 1,73 LUBLUBAWA LBW 0,85 -7,6 % 275

33,00 43,50 MAMAGELLANGELLAN MAG 37,20 -0,8 % 89
4,00 8,51 MAKARMAKARONPLONPL MAK 5,44 -1,6 % 47
0,95 2,40 MAKRUMMAKRUM MKM 0,95 -5,0 % 64
7,22 12,81 MARMARVIPOLVIPOL MVP 8,64 -3,3 % 104
4,10 8,86 MCIMCI MCI 4,09 -7,1 % 1405

32,00 48,00 MCLOGICMCLOGIC MCL 34,50 0,8 % 15
2,58 10,55 MEDIAMEDIATELTEL MTL 2,69 0,0 % 0

17,25 25,99 MEGARMEGARONON MEG 21,90 0,0 % 0
9,41 133,00 MENNICAMENNICA MNC 10,05 -2,9 % 18
7,95 22,69 MERCORMERCOR MCR 8,06 -3,5 % 73
0,43 0,82 MEWMEWA MEW 0,47 -7,8 % 5
1,13 6,22 MIDMIDASAS MDS 1,03 -9,7 % 2705
2,84 4,60 MIESZKOMIESZKO MSO 2,95 -5,8 % 70

22,51 49,00 MILKILANDMILKILAND MLK 20,20 -10,3 % 58
3,70 6,01 MILLENNIUMMILLENNIUM MIL 4,32 -3,8 % 2888
0,49 1,12 MIRAMIRACULUMCULUM MIR 0,45 -8,2 % 235
2,25 4,75 MIRBUDMIRBUD MRB 2,55 -5,2 % 49
3,66 7,79 MISPOLMISPOL MIP 3,40 -7,1 % 35
0,67 1,61 MITMIT MIT 0,62 -7,5 % 72
1,89 3,69 MNIMNI MNI 1,95 -4,4 % 91
1,95 3,12 MOJMOJ MOJ 2,08 3,5 % 0

232,10 385,90 MOLMOL MOL 251,00 -3,4 % 24
1,73 6,71 MONNARIMONNARI MON 1,65 -5,7 % 64
0,61 1,85 MOSTMOSTALEXPALEXP MSX 0,57 -6,6 % 332

22,75 54,15 MOSTMOSTALPLCALPLC MSP 22,90 0,0 % 3
22,66 69,00 MOSTMOSTALALWARAR MSW 21,78 -3,9 % 84

1,46 3,73 MOSTMOSTALZABALZAB MSZ 1,56 -4,3 % 146
4,90 17,60 MUZAMUZA MZA 5,85 -2,5 % 40
8,40 20,50 MWTRADEMWTRADE MWT 9,99 -6,5 % 99
4,30 5,91 NETIANETIA NET 4,80 -4,4 % 1854
4,20 8,89 NETMEDIANETMEDIA NEM 4,65 -7,0 % 31

53,60 83,00 NEUCANEUCA NEU 62,50 -0,8 % 2581
24,00 48,99 NEWWNEWWORLDNORLDN NWN 29,80 -3,9 % 4
25,00 46,50 NEWWNEWWORLDRORLDR NWR 24,85 -9,6 % 27

7,80 22,00 NFIEMFNFIEMF EMF 8,50 9,0 % 317
0,90 2,03 NORTCONORTCOASTAST NCT 0,90 -5,3 % 3

20,00 34,60 NONOVAKBMAKBM KBM 23,05 0,0 % 0
19,40 30,00 NONOVITVITA NVT 20,34 -2,2 % 37
26,30 35,30 NONOVITUSVITUS NVS 29,00 -1,6 % 35

1,97 3,19 NONOWAGALAGALA CNG 2,25 0,0 % 65
0,68 1,18 NTTSYSTEMNTTSYSTEM NTT 0,75 0,0 % 6
1,65 4,25 ODLEWNIEODLEWNIE ODL 1,62 -7,4 % 6
3,95 7,22 OLOLYMPICYMPIC OEG 5,15 -9,7 % 1
2,97 8,00 ONE2ONEONE2ONE O2O 4,19 -0,2 % 0

10,50 18,90 OPENFINOPENFIN OPF 9,60 -8,6 % 305
8,25 16,38 OPONEOOPONEO.PL.PL OPN 9,94 -3,5 % 161
3,40 7,49 OPTEAMOPTEAM OPM 3,66 -5,2 % 16

26,51 43,00 ORBISORBIS ORB 31,30 -4,6 % 77
22,72 40,00 ORCOGRORCOGROUPOUP OPG 21,25 -11,4 % 148
15,50 27,10 ORZBIALORZBIALY OBL 17,99 0,0 % 10

6,88 16,48 OOTMUCHOTMUCHOW OTM 6,60 -4,1 % 39
43,00 62,20 OOVOSTOSTARAR OVO 57,90 -0,9 % 346
11,00 21,95 PPAGEDGED PGD 11,24 -9,7 % 44

3,37 6,59 PPAMAPOLAMAPOL PMP 3,30 -4,9 % 20
22,42 35,20 PPANOANOVA NVA 22,60 0,0 % 27

1,97 3,49 PPATENTUSTENTUS PAT 1,95 -4,9 % 32
89,55 252,00 PBGPBG PBG 92,15 -0,9 % 2978

4,13 7,20 PBPBOANIOLAANIOLA PBO 4,67 -2,3 % 10
0,52 1,89 PBSFINANSEPBSFINANSE PBF 0,50 -3,9 % 39
5,70 7,95 PCCINTERPCCINTER PCI 5,80 0,0 % 0
1,34 3,54 PCGUPCGUARDARD PCG 1,47 -3,9 % 29

60,60 77,80 PEGASPEGAS PGS 77,20 0,0 % 4
4,75 9,97 PEKAESPEKAES PEK 5,95 -5,7 % 29

123,40 196,50 PEKAPEKAO PEO 133,50 -6,1 % 59826
23,00 36,40 PEPPEP PEP 21,90 -5,5 % 201

0,45 1,31 PEPEESPEPEES PPS 0,77 -4,9 % 88
8,18 20,44 PERMEDIAPERMEDIA PMD 8,02 -7,9 % 29
5,03 13,10 PETRPETROLINVOLINV OIL 5,09 -7,5 % 7423

17,75 24,90 PGEPGE PGE 19,01 -2,2 % 40023
33,00 57,05 PGFPGF PGF 31,26 -5,3 % 221

3,38 4,64 PGNIGPGNIG PGN 4,00 0,0 % 36969
34,01 57,90 PKNORLENPKNORLEN PKN 35,70 -6,1 % 25105
33,10 46,81 PKOBPPKOBP PKO 32,90 -4,8 % 73127
11,19 17,09 PLASTBPLASTBOXOX PLX 12,35 0,0 % 0

2,40 5,39 PLAZAPLAZACNTRCNTR PLZ 2,56 -8,6 % 150
0,99 1,46 POINTGRPOINTGROUPOUP PGM 0,99 -1,0 % 73

12,70 20,60 POLAPOLAQUQUA PQA 12,37 -5,6 % 13
0,19 0,41 POLCOLORITPOLCOLORIT PLT 0,21 0,0 % 17
5,30 15,30 POLICEPOLICE PCE 11,20 -11,2 % 1131
1,78 4,58 POLIMEXMSPOLIMEXMS PXM 1,72 -3,4 % 1075
0,73 2,09 POLJPOLJADLOADLO PLJ 0,77 -9,4 % 173
2,03 3,18 POLMEDPOLMED POM 2,03 -1,0 % 1
8,00 14,79 POLNAPOLNA PLA 8,49 -4,5 % 20

13,70 39,41 POLNORDPOLNORD PND 13,50 -5,1 % 654
0,23 1,06 POLRESTPOLREST POL 0,26 8,3 % 1
2,60 6,38 POZBUDPOZBUD POZ 3,15 -4,6 % 642

15,00 21,89 PRAPRAGMAFGMAFA PRF 22,35 4,0 % 112
15,31 26,00 PRAPRAGMAINKGMAINK PRI 16,40 0,9 % 4

5,60 6,69 PRESCO-PDPRESCO-PDA PREA 5,75 0,0 % 0
3,69 9,22 PRIMAMODPRIMAMODA PMA 5,30 0,0 % 0
1,22 3,09 PRPROCADOCAD PRD 2,00 1,5 % 71

16,50 26,98 PRPROCHEMOCHEM PRM 16,50 -2,4 % 6
0,29 0,84 PRPROCHNIKOCHNIK PRC 0,30 0,0 % 86
6,61 13,60 PRPROJPRZEMOJPRZEM PJP 7,31 -3,8 % 35
0,19 2,32 PRPRONOXONOX PRO 0,19 -9,5 % 196
2,86 6,16 PRPROTEKTTEKTOROR PRT 3,34 -1,5 % 26
6,98 12,00 PTIPTI PTI 9,50 5,6 % 24

70,00 128,10 PULAPULAWYWY ZAP 91,00 -5,9 % 1520
0,67 1,69 PWRMEDIAPWRMEDIA PWM 0,75 0,0 % 3

322,20 411,00 PZUPZU PZU 341,00 -2,2 % 76550
8,11 11,99 QUQUANTUMANTUM QNT 8,50 -4,0 % 4
1,85 3,49 QUERCUSQUERCUS QRS 1,84 -2,7 % 23
9,82 15,99 QUMAKSEKQUMAKSEK QSM 10,75 -7,0 % 10
7,19 10,84 RADPOLRADPOL RDL 7,90 -1,0 % 6
9,00 13,75 RAFRAFAKOAKO RFK 9,98 -2,5 % 159

16,40 23,00 RAFRAFAMETAMET RAF 20,39 0,2 % 0
4,32 9,39 RAINBRAINBOW RBW 4,56 -6,2 % 32
9,49 13,60 RANKPRRANKPROGROGR RNK 9,70 -4,2 % 38
4,20 8,77 REDREDANAN RDN 4,53 -2,2 % 13
2,40 10,50 REINHOLDREINHOLD RHD 2,28 -5,0 % 13
3,87 6,29 RELPOLRELPOL RLP 4,10 -2,4 % 19

32,24 67,45 REMAKREMAK RMK 44,60 -0,9 % 24
7,05 12,40 RESBUDRESBUD RES 8,42 5,3 % 18
1,20 2,13 RROBYGOBYG ROB 1,26 2,4 % 147
1,00 1,70 RRONSONONSON RON 1,08 -4,4 % 2

11,05 18,40 RROPCZYCEOPCZYCE RPC 11,60 -3,7 % 2
0,70 1,40 RUBICONRUBICON RBC 0,71 -1,4 % 64
7,94 13,70 SADOSADOVAYAVAYA SGR 8,36 -8,4 % 305
8,70 14,40 SANOKSANOK SNK 9,41 -5,0 % 31
0,47 1,23 SANWILSANWIL SNW 0,47 -4,1 % 17

28,90 39,97 SECOGRSECOGROUPOUP SWG 35,50 -1,1 % 20
6,80 14,00 SEKOSEKO SEK 7,69 0,0 % 0
8,56 22,40 SELENAFMSELENAFM SEL 8,04 -6,1 % 10
3,20 10,14 SFINKSSFINKS SFS 3,33 0,0 % 42
3,08 5,05 SFINKS-PDSFINKS-PDA SFSA 3,49 0,0 % 0
9,40 13,33 SILSILVANOANO SFG 12,48 -0,2 % 64
9,30 17,57 SIMPLESIMPLE SME 10,60 -1,9 % 14
2,50 5,98 SKOKSKOK SKO 2,62 1,2 % 23
1,35 3,21 SKOSKOTANAN SKT 1,58 -3,7 % 577
1,99 7,21 SKYLINESKYLINE SKL 2,12 -3,2 % 10

28,51 43,85 SNIEZKASNIEZKA SKA 29,90 -0,3 % 21
80,00 277,00 SOBIESKISOBIESKI BVD 168,00 -5,6 % 74

4,56 7,75 SONELSONEL SON 5,00 -2,0 % 35
0,90 1,56 STSTALEXPALEXP STX 1,08 -5,3 % 108

220,00 419,60 STSTALPRALPRODOD STP 254,20 -5,2 % 785
14,95 25,78 STSTALPRALPROFIOFI STF 16,98 -2,5 % 215

9,21 18,55 STSTAPORKOAPORKOW ZUK 14,88 0,0 % 0
14,00 86,00 SUWSUWARYARY SUW 15,00 -1,0 % 0
69,70 89,50 SWIECIESWIECIE MSC 70,10 -6,5 % 377

0,68 1,79 SWISSMEDSWISSMED SWD 0,79 -1,3 % 1
14,00 28,00 SYGNITYSYGNITY SGN 14,72 -2,5 % 897

2,22 5,79 SYNTHOSSYNTHOS SNS 4,19 -12,5 % 6131
9,57 13,85 TTALEXALEX TLX 10,20 2,0 % 12
4,97 6,89 TTAURURONPEONPE TPE 5,00 -4,8 % 7705
8,45 13,80 TELLTELL TEL 9,90 -1,9 % 11

13,85 22,46 TERESATERESA TER 17,99 -3,8 % 3
8,85 17,42 TESGASTESGAS TSG 9,20 -2,1 % 2
2,63 7,38 TFONETFONE TFO 2,47 -6,1 % 76
8,00 15,40 TIMTIM TIM 8,80 -4,2 % 15
2,65 2,78 TTOYA-PDA-PDA TOAA 2,61 -2,6 % 1

15,10 19,01 TPSATPSA TPS 16,65 -3,2 % 24186
1,74 4,97 TRAKCJTRAKCJA TRK 1,66 -7,8 % 352
5,20 13,50 TRANSPOLTRANSPOL TRN 5,20 0,0 % 0

11,05 20,20 TRATRAVELPLVELPL TVL 12,60 -6,2 % 9
0,23 0,60 TRIONTRION TIN 0,26 -7,1 % 28
2,85 6,50 TRITTRITONON TRI 2,68 -6,0 % 10

125,00 217,00 TUEURTUEUROPOPA ERP 160,00 -2,1 % 75
4,40 8,75 TUPTUP TUP 4,39 -6,0 % 34

11,25 18,83 TVNTVN TVN 13,09 -5,1 % 2739
57,20 88,00 ULMAULMA ULM 59,00 -4,8 % 11

4,47 10,30 UNIBEPUNIBEP UNI 4,50 -2,2 % 145
3,67 8,01 UNICREDITUNICREDIT UCG 3,62 -4,7 % 22
3,12 5,25 UNIMAUNIMA U2K 3,20 -3,3 % 2
2,67 5,85 VVARIANTARIANT VRT 2,73 -3,5 % 4
5,25 9,45 VINDEXUSVINDEXUS VIN 6,60 -0,8 % 3
0,98 2,81 VISTULAVISTULA VST 0,92 -6,1 % 427
2,85 4,50 VVOTUMTUM VOT 3,32 -0,9 % 3
6,95 16,05 WWADEXADEX WAX 7,50 0,0 % 1
1,82 3,19 WWANDANDALEXALEX WDX 2,19 -0,5 % 49
0,74 2,09 WWARFARFAMAAMA WFM 0,74 -2,6 % 22
5,90 10,89 WWARIMPEXARIMPEX WXF 5,94 -1,0 % 12
1,50 4,40 WWASKOASKO WAS 2,09 -6,7 % 203

370,00 509,50 WWAWELWEL WWL 423,00 -2,8 % 167
7,25 12,00 WESTWESTAISICAISIC WES 8,60 -6,0 % 42
2,17 5,49 WIELWIELTONON WLT 2,45 -1,2 % 6
0,08 0,13 WIKANAWIKANA WIK 0,09 0,0 % 8
0,81 2,49 WILBWILBO WLB 0,74 -8,6 % 79
4,00 7,74 WOWOJAJAS WOJ 4,04 -16,5 % 2
5,00 17,30 YYAWAAWAL YWL 4,44 -11,2 % 25
1,49 5,35 ZASTZASTALAL ZST 1,52 -1,9 % 34

31,00 43,50 ZELMERZELMER ZLR 29,30 -5,5 % 58
12,30 25,96 ZETKAMAZETKAMA ZKA 23,00 -5,2 % 23

110,00 184,40 ZPUEZPUE PUE 130,00 0,0 % 34
0,34 1,02 ZREMBZREMB ZRE 0,32 -8,6 % 25
7,90 15,14 ZUEZUE ZUE 8,24 -3,1 % 3

505,00 714,50 ZYWIECZYWIEC ZWC 550,00 0,0 % 36

kod
kurs

zamknięcia
zmiana
kursu

w proc.

wartość
obrotów
w tys. zł

52 tygodnie
spółka

min. maks.

Rynek akcji – notowania ciągłe 5.09

WIG WIG20

EURO DOLAR

Kursy walut w NBP 5.09

USA 1 dolar 2,9748 2,9156 2,9746 2,9315

Australia 1 dolar 3,1447 3,1090 3,1718 3,1270

Kanada 1 dolar 3,0126 2,9643 3,0241 2,9909

UGW 1 euro 4,2055 4,1473 4,2311 4,1714

Węgry 100 forintów 1,5169 1,5028 1,5332 1,5163

Szwajcaria 1 frank 3,7865 3,7340 3,8094 3,7311

W. Brytania 1 funt 4,7959 4,7260 4,8214 4,7453

Japonia 100 jenów 3,8726 3,7986 3,8754 3,8153

Czechy 1 korona 0,1721 0,1699 0,1733 0,1718

Dania 1 korona 0,5646 0,0000 0,0000 0,5599

Norwegia 1 korona 0,5495 0,5395 0,5505 0,5424

Szwecja 1 korona 0,4623 0,4547 0,4639 0,4574

MFW (SDR) 1 SDR 4,7136 4,6483 4,7423 4,6694

Kraj Waluta Kurs 
średni

Kurs 
miesięczny

Rozliczenia z klientami

kupno* sprzedaż*

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w uchwale Nr 51/2002 Zarządu NBP z 23 września 
2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, 
poz. 39 i Nr 20, poz. 51 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 3). *kursy te obowiązują od 05.09

Fundusze inwestycyjne 2.09**

Nazwa funduszu

Dane otrzymujemy od firDane otrzymujemy od firmy Notoria Serwismy Notoria Serwis

*Tabela zawiera wyceny jednostek uczestnictwa opublikowane przez fundusze inwestycyjne w dniu poprzednim. Np.
w czwartek zamieszczamy dane opublikowane w środę po południu (zawierają one wycenę aktywów funduszy we wtorek). 
UWUWAGA:GA: w przypadku niektórych funduszy, publikujących wyceny jednostek w późnych godzinach popołudniowych,
podajemy wartości ogłoszone przed dwoma dniami. Np. w czwartkowej „Gazecie” podajemy wycenę ogłoszoną we wtorek
(zawiera ona wartość aktywów z poniedziałku). Przepraszamy za opóźnienie. 

Stopa
zwrotu za
12 mies.

Pioneer ioneer W.W. i  i D.D. Mix ix 4040 (su (su.) 10,78 -8,33 7,58
Pioneer ioneer Wzrzr. Mix ix 6060 (su (su.) 9,97 -19,86 7,90
Pioneer ioneer Zmiennej miennej Aloklok. 2 SFIOSFIO 11,82 - 1,98
Pioneer ioneer Zrównorównoważonważony (suy (su.) 119,65 -23,08 -21,73
PKOPKO Strategicznej trategicznej Aloklok. SFIOSFIO 82,33 -0,65 -4,81
PKOPKO Zrównorównoważonważony y FIOFIO 107,83 -12,60 -4,27
PKOPKO Zrównorównoważonważony y Plus (slus (s.) 110,39 -4,21 -2,03
Polbank olbank Mieszanieszany (subfuny (subfun.) 0,95 - -4,30
Polbank olbank Zrównorównoważonważony 6,70 -10,70 -1,00
PZUPZU FIOFIO Zrównorównoważonważony 58,35 -3,55 -5,64
QUERCUSQUERCUS Selektywnelektywny (suy (su.) 108,85 14,22 -2,80
Skarbiec karbiec - Sektora ektora Nierier. FIOFIO 43,05 -30,02 -24,78
Skarbiec karbiec Ochronchrony y Kapitału (sapitału (s.) 126,76 7,00 -0,10
Skarbieckarbiec-W-Wagaga (sua (su.) 249,33 -4,52 -6,18
SKOKSKOK Aktywnktywny y ZAZA (subfun (subfun.) 118,60 -5,93 -2,87
UniniKorona orona Zrównorównow. (su (su.) 255,11 13,63 -0,79

FUNDUSZE AKCJI
Alior lior Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 95,80 - -6,83
Alior lior Selektywnelektywny (subfuny (subfun.) 119,14 - -8,62
Alior lior Shorhort t Equity (subfunquity (subfun.) 84,90 - -20,79
Alior lior Stabilntabilnych ych Spółek (supółek (su.) 127,04 - -7,51
Allianz llianz Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 158,16 -6,39 -5,04
Allianz llianz Akcji kcji Azji i zji i Pacyfacyf. (su (su.) 104,42 10,43 -1,34
Allianz llianz Akcji kcji Europejuropej. (su (su.) 92,95 17,33 4,18
Allianz llianz Akcji kcji Plus (subfunlus (subfun.) 98,39 5,07 5,30
Allianz llianz Akcji kcji Rynyn. Ws. (su (su.) 65,85 -4,39 -7,27
Allianz llianz BRICBRIC (subfundusz) (subfundusz) 54,90 -20,20 -13,20
Allianz llianz MiŚ iŚ Spółek (subpółek (sub.) 104,88 14,20 0,55
Allianz llianz Selektywnelektywny (subfuny (subfun.) 86,85 6,12 15,66
Amplico mplico Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 15,27 -18,99 -7,40
Amplico mplico Akcji kcji Amermerykańykań. (su (su.) 6,75 -12,34 -10,83
Amplico mplico Akcji kcji Chińhiń. i  i Azjazja. (su (su.) 7,81 8,93 -4,17
Amplico mplico Akcji kcji Europejskich (suropejskich (s.) 4,29 -12,45 -6,13
Amplico mplico Akcji kcji Małych ałych Spółpół. (s (s.) 6,46 -21,70 -15,67
Amplico mplico Akcji kcji NENE (subfun (subfun.) 9,31 5,56 -4,81
Amplico mplico Akcji kcji Plus (subfunlus (subfun.) 5,73 -16,35 -5,60
Amplico mplico Akcji kcji Rynyn. Wschsch. (su (su.) 7,50 6,23 -4,70
Amplico mplico MiŚ iŚ Spółek (subfunpółek (subfun.) 6,26 -21,55 -12,57
Arka rka Akcjikcji 30,52 -21,14 -16,29
Arka rka Akcji Śrkcji Śr. i  i Wschsch. Eurur. FIOFIO 38,64 -9,02 -15,61
Arka rka Energii nergii FIOFIO 32,02 -23,03 6,13
Arka rka Funduszy unduszy Ak. Zagag. FIOFIO 42,45 11,59 1,17
Arka rka Funun. Ak. Zagag. USDUSD FIOFIO 14,50 -11,83 6,96
Arka rka Rozwozwoju oju NENE FIOFIO 33,83 -2,34 -13,12
Avivviva a Invnv. Ak. Eurur. Wschsch. (su (su.) 108,00 23,09 0,89
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Akcyjkcyj. (su (su.) 1548,37 - -2,68
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Małał. Sp. (s (s.) 127,06 32,29 -9,39
Avivviva a Invnv. Nowoczocz. Techech. (su (su.) 99,47 7,49 -6,86
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) No. Sp. (s (s.) 129,15 39,56 -6,80
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Polol. Ak. (s (s.) 344,04 -1,90 -6,61
AXAAXA Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 100,47 - -
AXAAXA Akcji kcji Big ig Plalayers (subfuners (subfun.) 100,95 - -
AXAAXA Equity quity AAAAAA (subfundusz) (subfundusz) 106,52 - -
BPHBPH Akcji kcji Dynamiynami. Sp. (su (su.) 38,39 -19,20 -17,88
BPHBPH Akcji kcji Europuropy y Wschsch. (su (su.) 61,74 -6,03 -9,26
BPHBPH F Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 262,38 -10,09 -10,60
BPHBPH Nierieruchuch. Eu. Wschsch. (su (su.) 1,45 -34,68 -35,56
Coperopernicus nicus Akcji (subfunkcji (subfun.) 88,33 - -10,73
Coperopernicus nicus Akcji kcji Dywidenywiden. (s (s.) 91,03 - -8,98
Forortis tis Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 116,14 -7,80 -16,43
Idea dea Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 183,28 7,93 -9,62
Idea dea Globalnlobalny (subfundusz)y (subfundusz) 79,61 -13,77 -8,66
Idea dea Surourowce wce Plus (subfunlus (subfun.) 115,61 51,24 -5,51
INGING ( (L) ) Amermeryki Łacińskiej (syki Łacińskiej (s.) 98,16 - -4,22
INGING ( (L) ) Europurop. Sp. Dywidywid. (s (s.) 94,95 - -9,62
INGING ( (L) ) Globalnlobalny y Sp. Dywidenywiden. 107,15 - -5,29
INGING ( (L) ) Globalnlobalnych ych Możoż. (s (s.) 92,74 - -
INGING ( (L) ) Japonia (subfundusz)aponia (subfundusz) 91,64 - -6,49
INGING ( (L) ) Nowej ej Azji (subfunzji (subfun.) 106,86 - 2,96
INGING ( (L) ) Rynkynków ów Wschodzschodz. (s (s.) 102,44 - 1,55
INGING ( (L) ) Sektora ektora Energii (subnergii (sub.) 99,53 - 0,70
INGING ( (L) ) Sekek. Farar. i  i Usłsł. Meded. (s (s.) 107,74 - 5,50
INGING ( (L) ) Sekek. Użyteczżytecz. Pubub. (s (s.) 98,99 - -8,24
INGING ( (L) ) Sektora Żywnośektora Żywnoś. (s (s.) 123,27 - 11,05
INGING ( (L) ) Spółek półek Dywidywid. USAUSA (s (s.) 110,15 - 5,55
INGING Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 233,24 -9,08 -7,50
INGING Chinhiny i y i Indie ndie USDUSD (sub (sub.) 26,56 5,12 -7,12
INGING Rosja osja EUREUR (subfundusz) (subfundusz) 67,59 244,85 -1,97
INGING Selektywnelektywny (subfuny (subfun.) 70,77 -24,44 -16,94
INGING SFIOSFIO Akcji kcji 2 276,70 1,80 -2,82
INGING Śi ŚiM Spółek (subfunpółek (subfun.) 133,20 -27,64 -19,62
INGING Śreur Śreur. Sektekt. Wzrostzrost. (s (s.) 112,33 7,58 -13,78
INGING Środ Środ. Budud. i  i Nierieruchuch. (s (s.) 44,19 -36,80 -35,47
INGING Środk Środkowo. Sekek. Finin. (s (s.) 50,44 -27,94 -24,88
INGING Środk Środkowo. Śi ŚiM Sp. (s (s.) 52,32 -12,95 -24,36
INGING VIPVIP Funun. Ak. Rynyn. Ws. (s (s.) 96,37 - -6,87
INGING VIPVIP Globalnlobalny y Funun. Ak. (s (s.) 116,34 - 14,61
Investor estor Agrobiznes (subfunrobiznes (subfun.) 170,57 - 3,44
Investor estor Akcji kcji Dużych użych Spółpół. FIOFIO 344,21 -7,94 -3,25
Investor estor Akcji kcji FIOFIO 151,90 -23,40 -10,44
Investor estor Amermeryka Łacińska (syka Łacińska (s.) 162,54 - -8,51
Investor estor BRICBRIC (subfundusz) (subfundusz) 68,95 -19,04 -14,72
Investor estor CEECEE FIZFIZ 603,23 -36,12 -10,59
Investor estor Gold old Otwartwarty (subty (sub.) 216,50 - 20,90
Investor estor Indie i ndie i Chinhiny (suby (sub.) 167,45 - -13,74
Investor estor Infrastrnfrastru. i  i Infornform. (s (s.) 52,28 -33,99 -27,60
Investor estor Nierieruchuch. i  i Budoudow. (s (s.) 58,21 -27,58 -25,40
Investor estor Rosja (subfundusz)osja (subfundusz) 157,90 - 4,78
Investor estor Top op 25 5 Małał. Spółpół. FIOFIO 160,32 -33,30 -20,71
Investor estor Top 5op 50 MiŚ iŚ Spółpół. FIOFIO 40,02 -34,00 -21,65
Investor estor Turcja (subfundusz)urcja (subfundusz) 148,93 - -29,93
Investor estor Zmian mian Klimatyczlimatycz. (s (s.) 55,67 -42,49 -14,50
KBCKBC Akcji kcji Małał. Spółek półek SFIOSFIO 53,51 -20,84 -19,92
KBCKBC Akcji kcji MiŚ iŚ Spółek półek FIOFIO 52,06 -9,87 -11,48
KBCKBC Akcyjnkcyjny (subfundusz)y (subfundusz) 71,07 -6,47 -6,31
KBCKBC Porortfel tfel Ak. Śr Śr. Sp. (su (su.) 54,69 -15,10 -9,98
KBCKBC Porortfel tfel Akcyjnkcyjny (suy (su.) 74,32 -9,79 -3,49
LMLM Akcji kcji FIOFIO 326,91 2,64 1,96
Lukas ukas Akcji kcji NENE (subfundusz) (subfundusz) 82,83 -9,47 -11,97
Lukas ukas Akcji (subfkcji (subf.) 79,56 -10,46 -12,80
Millennium illennium Subub. Akcjikcji 179,46 -11,15 -6,89
Millennium illennium Subub. Akcji kcji Amermer. 31,40 -4,82 4,95
Millennium illennium Subub. Akcji kcji Europurop. 21,22 -14,16 -9,35
Millennium illennium Subub. BRICBRIC 59,51 75,86 -0,90
Millennium illennium Subub. MiŚ iŚ Spółekpółek 60,34 -13,74 -18,04
Millennium illennium Subub. Śr Śr. Sp. CEECEE 78,05 - 26,17
Noble oble Fund und Africa (subfunfrica (subfun.) 87,91 - -11,83
Noble oble Akcji (subfkcji (subf.) 109,37 11,61 2,08
Noble oble Funun. Ak. MiŚ iŚ Sp. 62,83 -5,23 -3,53
Noble oble Fund und Global lobal Retureturn 114,70 - -6,62
Noble oble Fund und Timingimingowym (swym (s.) 117,28 16,23 -2,73
Noble oble Stabtab. Wzroszros. Plus (sulus (su.) 108,37 16,72 -3,17
Novoovo Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 212,01 -7,10 -4,83
Opera pera Substantiaubstantia.pl (subpl (sub.) 13,42 18,76 21,23
Opera pera Univniversaersa.pl (subpl (sub.) 10,69 -10,62 -1,02
Opera za pera za 3 Grosze rosze FIZFIZ 357,38 -56,36 -0,35
Pioneer ioneer Akcji kcji - Aktywktyw. Seleele. (s (s.) 8,37 - -
Pioneer ioneer Akcji kcji Amermerykyk. FIOFIO 53,33 12,13 1,62
Pioneer ioneer Akcji kcji Europejuropej. FIOFIO 29,71 4,58 -1,98
Pioneer ioneer Akcji kcji Eurur. Ws. (su (su.) 6,54 -18,15 -8,79
Pioneer ioneer MiŚ iŚ R.R. Rozoz. (sb (sb.) 6,45 -15,13 3,37
Pioneer ioneer Akcji kcji Polskich (solskich (s.) 23,76 -35,12 -28,69
Pioneer ioneer Ak. R.R. Dalal. Wschsch. 7,97 -7,54 -0,87
Pioneer ioneer R.R. Wschsch. (sb (sb.) 8,20 -19,77 -2,26
Pioneer ioneer MiŚ iŚ Sp. Rynyn. Polol. (s (s.) 7,45 -37,66 -33,78
Pioneer Średnioneer Średn. Sp. Pl. 4,66 - -42,47
PKOPKO Akcji kcji Amermerykańskich (sykańskich (s.) 763,22 12,69 -2,58
PKOPKO Akcji kcji Azji i zji i Pacyfiku (suacyfiku (su.) 572,42 42,95 -0,43
PKOPKO Akcji kcji Europejskich (suuropejskich (su.) 615,83 -2,05 -7,65
PKOPKO Akcji kcji FIOFIO 264,73 -29,31 -7,98
PKOPKO Akcji kcji Japońskich (subapońskich (sub.) 796,22 16,81 -1,57
PKOPKO Akcji kcji MiŚ iŚ Spółek półek FIOFIO 135,62 -17,40 -11,49
PKOPKO Akcji kcji NENE FIOFIO 92,99 -10,73 -7,79
PKOPKO Akcji kcji Plus (subfundusz)lus (subfundusz) 60,98 -26,03 -6,94
PKOPKO Biotechiotech. i  i Innonno. Glolo. (s (s.) 102,10 - 1,75
PKOPKO Dóbr óbr Luksusuksus. Globlob. (s (s.) 104,43 - 3,36
PKOPKO Infrastrnfrastr. i  i Budud. Globlob. (s (s.) 89,64 - -13,37
PKOPKO Rynkynków ów Wschodząschodzą. (su (su.) 1202,98 20,00 -5,73
PKOPKO Surourowców wców Globalnlobalny (sy (s.) 109,02 - 4,49
Polbank (olbank (LFLF) ) Zagag. Skarkar. Turur. (s (s.) 42,31 - -
Polbank olbank Dynamicznynamiczny 5,48 -14,59 -2,77
Polbank olbank Pododwójnójny y Zysk (suysk (su.) 10,63 5,53 4,75
Polbank Śródziemnomorolbank Śródziemnomor. (s (s.) 0,22 - -40,94
Polbank olbank Zagagranicznraniczny y BRICBRIC 3,17 - -7,06
PZUPZU Akcji kcji Rynkynków ów Rozwozw. (su (su.) 105,83 33,66 -1,13
PZUPZU Akcji kcji Rynkynków ów Wschsch. (su (su.) 114,46 51,14 -8,73
PZUPZU Akcji kcji Sp. Dywidenywiden. (su (su.) 82,28 14,53 -9,00
PZUPZU FIOFIO Akcji kcji Krakrakowiakwiak 96,11 -15,43 -10,70
PZUPZU FIOFIO Akcji kcji MiŚ iŚ Spółekpółek 36,14 -14,08 -12,26
PZUPZU FIOFIO Akcji kcji NENE 45,28 -4,17 -6,68
PZUPZU FIOFIO Energia nergia Mededycyc. Ekokolo. 58,48 17,08 29,38
QUERCUSQUERCUS Agresywnresywny (suy (su.) 117,58 28,56 -10,54
QUERCUSQUERCUS Bałał. i  i Turcja (suurcja (su.) 97,96 -4,38 -28,92
QUERCUSQUERCUS le lev (subfundusz)v (subfundusz) 97,62 - -12,40
QUERCUSQUERCUS Rosja (subfunosja (subfun.) 97,87 - -0,11
QUERCUSQUERCUS shor short (subfunt (subfun.) 97,48 - 1,46
Skarbiec karbiec Akckc. (su (su.) 254,34 -9,97 -5,89
Skarbiec karbiec Aktywnej ktywnej Aloklok. (su (su.) 113,24 - -14,52
Skarbiec karbiec Globalnej lobalnej Aloklok. (s (s.) 9,02 3,80 -11,05
Skarbiec karbiec Selektywnelektywny y NENE (su (su.) 82,96 -9,14 -11,95
Skarbiec karbiec Top op Funun. Zagag. FIOFIO 77,68 37,85 -5,38
Skarbieckarbiec-A-Akcji kcji NENE (subfun (subfun.) 120,17 20,94 -5,07
Skarbieckarbiec-M-MiŚ iŚ Spółek półek FIOFIO 51,90 -5,27 -15,72
Skarbieckarbiec-R-Rynkynków ów Surur. (su (su.) 114,88 35,17 7,03
Skarbieckarbiec-T-Top op Funun. Akcjikcji 129,01 -2,46 -3,77
SKOKSKOK Akcji (subfundusz)kcji (subfundusz) 84,99 18,47 -1,28
UniniAkcje kcje MiŚ iŚ Spółek (subpółek (sub.) 65,87 -19,45 -28,09
UniniAkcje kcje NENE (subfundusz) (subfundusz) 93,09 9,56 0,44
UniniAkcje kcje Sektorektory y Wzrostu (szrostu (s.) 70,09 -17,85 -11,80
UniniKorona orona Akcje (subkcje (sub.) 161,27 6,25 -4,55
UniniTotal otal Trend (subfundusz)rend (subfundusz) 112,56 - -15,77

Nazwa funduszu Wartość
jednostki

bieżąca

Stopa
zwrotu za
12 mies.

Stopa
zwrotu 

za 3 lata

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO
Allianz llianz Pieniężnieniężny (suby (sub.) 128,61 13,98 4,12
Amplico mplico Lokacyjnokacyjny (subfuny (subfun.) 12,48 17,07 4,26
Amplico mplico Pieniężnieniężny (subfuny (subfun.) 13,43 17,70 3,95
Arka rka Ochch. Kapap. 25,65 13,40 4,10
Avivviva a Invnv. Depozyt epozyt Plus (sulus (su.) 158,71 15,91 3,76
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Pienięienię. (su (su.) 1195,34 - 4,81
AXAAXA Lokacyjnokacyjny (subfundusz)y (subfundusz) 104,37 - -
BPHBPH Skarbokarbowy (subfundusz)wy (subfundusz) 31,06 15,81 3,16
CitiitiPłynnościołynnościowywy 141470 5,80 2,48
Idea dea Premium remium SFIOSFIO 225,70 26,78 6,31
INGING Gotówkotówkowy (subfundwy (subfund.) 228,66 13,70 3,44
Investor estor Gotówkotówkowy (subfunwy (subfun.) 116,41 12,65 3,18
Investor estor Płynna łynna Lokata okata FIOFIO 206,01 7,46 3,29
KBCKBC Gamma amma SFIOSFIO 197,96 18,02 4,41
KBCKBC Pieniężnieniężny (subfundusz)y (subfundusz) 154,82 17,25 4,91
KBCKBC Porortfel tfel Pieniężnieniężny (suy (su.) 129,93 17,69 4,90
LMLM Pieniężnieniężny y FIOFIO 228,71 11,38 3,05
Lukas ukas Lokacyjnokacyjny (suby (sub.) 117,01 11,75 2,84
Millennium illennium Subub. Pieniężnieniężny 154,78 13,55 4,32
Novoovo Gotówkotówkowy (subfundwy (subfund.) 116,83 16,43 4,90
Opera pera Pecuniaecunia.pl (subfunpl (subfun.) 10,50 - -
Pioneer ioneer Gotówkotówkowy (subfunwy (subfun.) 10,56 - -
Pioneer ioneer Pieniężnieniężny (subfuny (subfun.) 164,91 12,64 4,25
PKOPKO Rynku ynku Pieniężnegieniężnego o FIOFIO 1263,58 12,31 3,23
PKOPKO Skarbokarbowy wy FIOFIO 1809,82 18,35 4,60
Polbank olbank Oszczędnościoszczędnościo. (su (su.) 10,65 10,83 3,50
PZUPZU FIOFIO Gotówkotówkowywy 64,12 13,67 3,94
Skarbieckarbiec-K-Kasa (suasa (su.) 293,51 13,50 3,53
SKOKSKOK FIOFIO Rynku ynku Pieniężienięż. 132,28 12,18 3,63
UniniKorona orona Pieniężnieniężny (suy (su.) 171,89 20,35 5,04
UniniWIBIDWIBID SFIOSFIO 1529,89 17,16 5,04

FUNDUSZE PAPIERÓW DŁUŻNYCH
Allianz llianz Obligbligacji acji Plus (subfunlus (subfun.) 138,31 8,73 -0,74
Allianz llianz PLPL Oblbl. Skarbkarb. (subfu (subfu.) 113,00 31,72 1,28
Amplico mplico Obligbligacji (subfunacji (subfun.) 16,78 27,60 7,29
Amplico mplico Obligbligacji acji Plus (sublus (sub.) 13,05 23,00 5,75
Amplico mplico Obligbligacji Światacji Świat. (su (su.) 9,32 26,80 -4,70
Arka rka Oblbl. Eurur. 68,06 49,98 6,03
Arka rka Oblbl. 17,03 20,69 5,12
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Dłużnłużny (suy (su.) 1232,80 - 5,87
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Obligblig. (su (su.) 184,74 28,81 5,49
AXAAXA    Obligbligacji (subfundusz)acji (subfundusz) 105,68 - -
BPHBPH Obligbligacji 1 (subfundusz)acji 1 (subfundusz) 243,81 29,17 -0,26
BPHBPH Obligbligacji acji 2 (subfundusz) (subfundusz) 2839,93 35,19 -2,31
BPHBPH Obligbligacji acji Eu. Wschsch. (su (su.) 12,09 33,59 -2,50
Coperopernicus nicus Dł. Papap. Korporp. (s (s.) 109,13 - 8,83
Idea dea Obligbligacji (subfundusz)acji (subfundusz) 261,88 45,05 5,61
INGING ( (L) ) Globlob. Długu ługu Korporp. (s (s.) 116,01 - 6,65
INGING ( (L) ) Papap. Dł. Rynyn. Wschsch. (s (s.) 123,21 - 6,71
INGING Obligbligacji (subfundusz)acji (subfundusz) 229,32 19,27 4,46
INGING SFIOSFIO Obligbligacji acji 2 206,82 23,27 5,51
Investor estor Obligbligacji acji FIOFIO 257,00 11,82 3,96
KBCKBC Dolar olar FIZFIZ 345,35 - -15,54
KBCKBC Obligbligacyjnacyjny 128,24 18,31 4,54
KBCKBC Papierów apierów Dłużłuż. (sub (sub.) 175,91 18,24 3,35
KBCKBC Porortfel tfel Obligbligacac. (sub (sub.) 126,66 18,46 3,70
LMLM Obligbligacji acji Dolarolar. FIZFIZ 3022,13 -5,39 -9,05
LMLM Obligbligacji acji FIOFIO 231,04 16,66 2,88
Millennium illennium Subub. Ob. Am. Pl. 34,90 3,16 0,23
Millennium illennium Subub. Ob. Eurur. Pl. 26,81 5,47 -2,51
Millennium illennium Subub. Papap. Dłużłuż. 152,65 11,90 1,23
Noble oble Fund und Skarbokarbowy (suwy (su.) 121,22 16,46 2,50
Novoovo Obligbligacji acji Przedsięrzedsię. (su (su.) 200,14 -12,91 6,08
Novoovo PDPD (subfundusz) (subfundusz) 160,11 6,71 7,23
Opera pera Avistavista.plpl 14,24 29,22 7,23
Pioneer ioneer Instrnstrumum. Dłużnłużnych ych FIOFIO 108,31 - 6,41
Pioneer ioneer Lokacyjnokacyjny (suby (sub.) 13,47 19,84 1,97
Pioneer ioneer Obligbligacji (subfundacji (subfund.) 301,03 11,56 3,43
Pioneer ioneer Obligblig. - Dynyn. Aloklok. FIOFIO 109,63 - 7,43
Pioneer ioneer Obligbligacji acji Dolol. FIOFIO 45,43 60,13 -0,87
Pioneer ioneer Obligblig. Dolol. Plus lus FIOFIO 52,25 60,37 4,23
Pioneer ioneer Obligblig. Eurur. Plus lus FIOFIO 39,69 30,17 5,08
Pioneer ioneer Obligbligacji acji Plus (sublus (sub.) 47,84 22,48 6,26
Pioneer ioneer Oblbl. Strattrat. (sub (sub.) 13,85 37,54 6,87
PKOPKO Obligbligacji acji Długługoteroter. FIOFIO 160,88 35,02 5,61
PKOPKO Obligbligacji acji FIOFIO 240,98 25,00 4,37
PKOPKO Papierów apierów Dłużłuż. Euro (suro (s.) 1276,67 46,68 5,24
PKOPKO Papierów apierów Dłużłuż. Plus (slus (s.) 135,53 27,02 5,54
PKOPKO Papierów apierów Dłużłuż. USDUSD (s (s.) 1223,69 70,72 -3,97
PZUPZU Dłużnłużny y Rynyn. Wschsch. (su (su.) 101,39 23,83 1,90
PZUPZU FIOFIO Ochronchrony y Majątkuajątku 54,84 4,94 4,46
PZUPZU FIOFIO Papap. Dł. Polonezolonez 120,31 20,73 7,88
Skarbieckarbiec-D-Depozytoepozytowy (suwy (su.) 27,58 22,96 3,80
Skarbieckarbiec-O-Obligbligacja (suacja (su.) 236,89 18,07 2,48
SKOKSKOK Obligbligacji (subfundusz)acji (subfundusz) 146,58 35,77 3,69
SKOKSKOK SFIOSFIO Etyczntyczny 1y 1 107,11 - -3,16
UniniDolar olar Pieniężnieniężny (subfundusz)y (subfundusz) 112,11 59,11 -0,24
UniniKorona orona Obligbligacje (suacje (su.) 271,76 29,74 5,79
UniniObligbligacje acje NENE (subfun (subfun.) 150,37 44,24 5,29

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU
Allianz llianz Stabilnegtabilnego o Wz. (su (su.) 126,44 -3,72 2,83
Amplico mplico Stabilnegtabilnego o Wzroszros. (s (s.) 14,16 1,94 0,21
Amplico mplico Stabtab. Wzrzr. Plus (sulus (su.) 9,24 3,70 0,76
Arkarka 25,42 5,26 -3,57
Avivviva a Invnv. Ochch. Kapap. Plus (sulus (su.) 155,39 12,75 0,92
Avivviva a Invnv. Stabtab. Inwnwestest. (su (su.) 221,79 7,39 -0,14
AXAAXA Stabilnegtabilnego o Wzrostu (subzrostu (sub.) 102,22 - -
BPHBPH FIZFIZ Bezpieczna ezpieczna Inwnweses. 1 1 162,13 - 3,88
BPHBPH FIZFIZ Bezpieczna ezpieczna Inwnweses. 2 138,94 - 0,70
BPHBPH FIZFIZ Bezpieczna ezpieczna Inwnweses. 3 118,88 - 2,27
BPHBPH FIZFIZ Bezpieczna ezpieczna Inwnweses. 4 116,71 - 1,44
BPHBPH FIZFIZ Bezpieczna ezpieczna Inwnweses. 5 5 117,41 - 1,62
BPHBPH FIZFIZ Bezpieczna ezpieczna Inwnweses. 6 111,25 - 2,12
BPHBPH FIZFIZ Korzystnegorzystnego o Kursuursu 126,77 - -0,30
BPHBPH Stabilnegtabilnego o Wzrostu (szrostu (s.) 15,16 19,46 -3,38
Forortis tis Stabilnegtabilnego o Wz. (su (su.) 122,81 6,04 -4,62
Idea dea Protect (subfundusz)rotect (subfundusz) 206,28 26,83 -0,96
Idea dea Stabilnegtabilnego o Wzrostu (szrostu (s.) 199,90 41,01 -2,33
INGING SOKSOK 9 90 (subfundusz) (subfundusz) 101,04 0,58 -2,17
INGING Stabilnegtabilnego o Wzrostu (suzrostu (su.) 212,78 10,05 -0,37
Investor estor Zabezpieabezpie. Emermerytyt. FIOFIO 21,52 4,21 -0,60
KBKB Kapitał apitał Pluslus 130,14 - -
KBKB Kapitał apitał Plus lus IIII 121,36 - -
KBKB Kapap. Plulu. IIIIII 130,20 - -
KBKB Klik lik Amermerykayka 119,00 - -
KBKB Klik lik Europauropa 125,25 - -
KBCKBC Atlantycki tlantycki FIZFIZ 99,49 - 2,19
KBCKBC Byki i yki i Niedźwiedzie iedźwiedzie FIZFIZ 118,13 - 9,26
KBCKBC Dalekalekowschodni wschodni FIZFIZ 100,27 - -1,58
KBCKBC Elita lita FIZFIZ 100,00 - -
KBCKBC Elita lita IIII FIZFIZ 97,50 - 2,43
KBCKBC Europejski uropejski FIZFIZ 97,96 16,19 2,55
KBCKBC Finansoinansowy wy FIZFIZ 99,17 0,69 2,07
KBCKBC Index ndex Nierieruchomośuchomoś. FIZFIZ 103,24 - 11,96
KBCKBC Index Światndex Świat. Nierieru. FIZFIZ 96,44 - 2,90
KBCKBC Klik lik Plus lus FIZFIZ 115,77 - 12,99
KBCKBC Plus lus FIZFIZ 99,44 - 3,08
KBCKBC Stabilntabilny (subfundusz)y (subfundusz) 189,46 14,33 0,76
KBCKBC Złoty łoty Dolar olar FIZFIZ 100,00 - -
Legg egg Mason ason Senior enior SFIOSFIO 264,35 15,36 2,94
Lukas ukas Stabilnegtabilnego o Wzrzr. (su (su.) 177,15 5,86 -1,96
Millennium illennium Subub. Stabtab. Wzrzr. 127,54 6,26 -0,69
Novoovo Stabilnegtabilnego o Wzrostu (szrostu (s.) 204,28 1,99 -0,50
Pioneer ioneer Dochoch. Mix ix 2020 (su (su.) 9,69 -5,37 -13,33
Pioneer ioneer SFIOSFIO Telekelek. Polskiejolskiej 22,39 15,41 0,18
Pioneer ioneer Stabilnegtabilnego o Wzrzr. (s (s.) 184,96 -9,30 -11,89
Pioneer ioneer Zabab. Rynyn. Polol. SFIOSFIO 10,08 3,17 0,20
PKOPKO Stabilnegtabilnego o Wzrostu zrostu FIOFIO 121,43 -1,55 -0,33
PKOPKO Stabilnegtabilnego o Wzrzr. Plus (slus (s.) 108,07 -2,06 0,51
PZUPZU FIOFIO Bezpieczezpiecz. Inwnwestoestow. 53,86 7,57 1,93
PZUPZU FIOFIO Stabtab. Wzrzr. Mazurekazurek 114,08 3,68 -1,54
QUERCUSQUERCUS Ochronchrony y Kapap. (su (su.) 118,78 16,70 4,74
Skarbiec karbiec IIIIII Filil. (su (su.) 124,79 2,45 -2,53
Skarbiec karbiec Top op Funun. St. SFIOSFIO 142,87 16,40 0,40
SKOKSKOK Stabtab. Zmiemie. Aloklok. (su (su.) 123,33 3,89 0,64
UniniBezpieczna ezpieczna Alokacja (sulokacja (su.) 142,17 13,14 1,66
UniniStabilntabilny y Wzrzr. (su (su.) 140,09 35,47 2,33

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE
Allianz llianz Aktywnej ktywnej Aloklok. (su (su.) 115,51 -4,57 1,45
Amplico mplico Aktywnej ktywnej Alokacji (slokacji (s.) 7,11 -9,54 -4,05
Amplico mplico Zrównorównow. Azjazja. (su (su.) 10,98 47,38 1,39
Amplico mplico Zrównorównoważonważony y NENE (s (s.) 11,00 3,87 1,48
Arkarka 24,49 -14,76 -9,80
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) FIOFIO Ak. Alolo. 75,95 -1,03 -4,38
Avivviva a Invnv. (d (d. CUCU) ) Zrówrów. (su (su.) 97,13 6,83 -2,98
AXAAXA Zrównorównoważonważony (subfuny (subfun.) 100,66 - -
BPHBPH Aktywnegktywnego o Zarząarzą. (su (su.) 1,99 7,57 -6,13
INGING VIPVIP Zrównorówno. Funun. Globlob. (s (s.) 100,96 - -3,43
INGING Zrównorównoważonważony (subfuny (subfun.) 241,42 4,35 -2,52
Investor estor Zrównorównoważonważony y FIOFIO 301,36 -4,33 -3,18
Investor estor Zrównrówn. Rynyn. Wschsch. (s (s.) 135,28 - -8,99
KBCKBC Aktywnktywny (subfundusz)y (subfundusz) 171,84 4,22 -0,96
KBCKBC Beta eta SFIOSFIO 198,64 0,83 0,22
LMLM Strategiczntrategiczny y FIOFIO 234,01 -0,02 0,40
Lukas ukas Dynamynam. Polski (suolski (su.) 130,51 -3,27 -10,17
Millennium illennium Subub. Dynyn. EUREUR 24,27 -12,92 17,30
Millennium illennium Subub. Dynyn. USDUSD 31,84 -8,45 17,58
Millennium illennium Subub. Wzrostzrost. EUREUR 25,50 -6,73 17,95
Millennium illennium Subub. Wzrostzrost. USDUSD 32,88 -6,16 13,38
Millennium illennium Subub. Zrównorównoważważ. 153,07 -2,93 -3,92
Noble oble Fund und Mieszanieszany (suy (su.) 109,33 9,92 -4,35
Novoovo Aktywnej ktywnej Alokacji (sublokacji (sub.) 120,08 - -1,98
Novoovo Zrównorównow. Wzrostu (suzrostu (su.) 193,94 -10,38 -5,21
Opera pera Equilibriumquilibrium.pl (subpl (sub.) 13,32 26,14 -2,20
Opera pera NGONGO SFIOSFIO 10,98 -14,69 1,48
Pioneer ioneer Aktywnej ktywnej Alokacji (slokacji (s.) 7,05 -17,25 -30,61
Pioneer ioneer DiW Rynyn. Chińhiń. (su (su.) 12,87 14,30 1,18
Pioneer ioneer Fundusze undusze Zagagraniczranicz. 12,76 - 0,87
Pioneer ioneer Regeg. Pacyfiku (suacyfiku (su.) 12,01 8,79 4,34
Pioneer ioneer Rynku ynku Amermer. FIOFIO 30,39 37,76 -0,88
Pioneer ioneer Surourow. i  i Energii (sunergii (su.) 9,39 2,74 14,51

Surowce 5.09

Złoto 1899,80/u
Srebro 42,87/u
Platyna 1880,24/u
Pallad 761,88/u
Miedź 8986,00/t
Aluminium 2384,00/t
Cynk 2170,00/t
Nikiel 21600,00/t
Ołów 2426,00/t
Ropa Brent 110,73/b

Surowce na świecie Kurs w dol.

Źródło: Reuters, godz. 18

Giełdy akcji 5.09

USA Dow Jones 11240,26 -2,2%
USA S&P 500 1173,97 -2,6%
USA Nasdaq 2480,33 -2,6%
Wlk. Brytania FTSE 5102,58 -3,6%
Niemcy DAX 5246,18 -5,3%
Francja CAC40 2999,54 -4,7%
Japonia Nikkei225 8784,46 -1,9%
Rosja RTS 1613,20 -2,3%

Kraj Indeks Wartość
pkt

Zmiana
proc.

Wartości z zamknięcia giełd. Dla DAX, Dow Jonesa, 
NASDAQ i S&P 500 – z godz. 18 Źródło: Reuters

WIG 38992,56 -3,8%
WIG20 2276,52 -3,5%
mWIG40 2185,38 -4,8%
sWIG80 8841,43 -4,0%
WIG-BANKI 5428,51 -5,1%
WIG-BUDOW 2780,41 -3,0%
WIG-CHEMIA 5948,92 -9,9%
WIG-DEWEL 1519,88 -4,8%
WIG-INFO 985,75 -3,0%
WIG-SPOZYW 3587,79 -4,7%
WIG-TELKOM 1340,39 -3,4%
WIG-PALIWA 2672,71 -4,2%
WIG-MEDIA 2738,63 -4,7%
NCIndex 44,73 -0,4%
obroty cały rynek 673,90 mln zł -28,1%
obroty WIG-20 523,80 mln zł -32,0%
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LESZEK KOSTRZEWSKI

PIOTR MIĄCZYŃSKI

R
entę rodzinną wypłaca ZUS
na dość skomplikowanych
zasadach. Warto się temu
przyjrzeć bliżej, nie każda
bowiem Polka, której umrze

mąż, rentę rodzinną dostanie.

MUSIAŁ 
PIĘĆ LAT PRACOWAĆ

Renta rodzinna przysługuje człon-
kom rodziny osoby, która w chwili
śmierci miała ustalone prawo do eme-
rytury lub renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy. Ale uwaga! Przysługu-
je także członkom rodziny osoby, któ-
ra w chwili śmierci pobierała zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne.

Renta należy się też po pracowni-
ku, który co najmniej 5 lat pracował
i odkładał składki na ubezpieczenie
społeczne. 

Którzy członkowie rodziny mają
szansę na rentę rodzinną? Prawo do
niej przysługuje tylko:

Dzieciom zmarłego do ukończe-
nia przez nie 16. roku życia lub 25. ro-
ku życia, jeśli się uczą (ta zasada do-
tyczy również dzieci drugiego mał-
żonka oraz dzieci przysposobionych).

Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło
25 lat, będąc na ostatnim roku studiów
w szkole wyższej, prawo do renty
przedłuża się do zakończenia tego ro-
ku studiów. 

Żonie, jeśli w chwili śmierci męża
ukończyła 50 lat lub była niezdolna do
pracy albo wychowuje co najmniej jed-
no z dzieci, wnuków lub rodzeństwa
uprawnionych do renty rodzinnej po
zmarłym mężu (które nie ukończyły
16 lat, a jeżeli się uczą – 18 lat). Ważne!

Jeśli wdowa nie spełnia warunku wie-
ku (50 lat), ale osiągnie ten wiek wokre-

sie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci mę-
ża lub w ciągu tych 5 lat stanie się nie-
zdolna do pracy lub zaprzestanie wy-
chowywania osób, o których mowa wy-
żej, ZUS przyzna jej  rentę po skończe-
niu przez nią 50. roku życia.

Przykład. Mąż pani Katarzyny
zmarł, gdy miała 45 lat. Renty więc nie
dostała (nie spełniła warunku wieku
– ukończonych 50 lat), ale w ciągu  pięciu
lat od śmierci męża osiągnie odpowied -
ni do wypłaty renty wiek (owe 50 lat)
i ZUS będzie jej musiał rentę wypłacić.

Żonie po rozwodzie oraz żonie, któ-
ra przed śmiercią męża nie pozosta-
wała z nim we wspólnocie małżeńskiej
– ale tylko wtedy, gdy oprócz spełnie-
nia warunków wymaganych od wdo-
wy w dniu śmierci męża miała prawo
do alimentów z jego strony.

Żonie, która nie spełnia żadnego
z wymienionych wyżej warunków, ale
nie ma źródeł utrzymania. Ma prawo
do rocznej renty okresowej (liczonej
od śmierci męża) albo maksymalnie
dwuletniej renty okresowej, gdy bierze
udział w szkoleniu mającym na celu
uzyskanie kwalifikacji do wykonywa-
nia pracy zarobkowej.

Uwaga! Te same prawa i warunki
ma mąż po śmierci żony.

Rodzicom – jeżeli spełniają warun-
ki takie jak dla wdowy/wdowca (doty-
czące wieku, niezdolności do pracy lub
wychowywania małoletnich osób) oraz
jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziec-
ka pozostawali na jego utrzymaniu.

DOKUMENTY
POTRZEBNE DO RENTY

Trzeba złożyć wniosek w swoim (czyli
właściwym dla miejsca zamieszkania
– zameldowania) oddziale lub inspek-
toracie ZUS. 

Wniosek o rentę może być sporzą-
dzony na opracowanych przez ZUS
drukach: ZUS Rp-2 (ma siedem stron)

i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o ren-
tę rodzinną występują dwie lub więcej
osoby pełnoletnie). Uwaga! W tym dru-
gim przypadku każda osoba pełnolet-
nia wypełnia druk ZUS Rp-2a.

Druki wniosków o rentę rodzinną
dostępne są w oddziałach ZUS oraz
w internecie na www.zus.pl.

Jakie należy podać informacje we
wniosku:

imię inazwisko osoby zmarłej, po któ-
rej ma być przyznana renta rodzinna, 

imiona i nazwisko (a także nazwi-
sko rodowe) członka rodziny ubiegają-
cego się o rentę,

datę i miejsce jego urodzenia,
imiona rodziców, 
stopień pokrewieństwa (powino-

wactwa) łączący osobę uprawnioną do
renty ze zmarłym,

miejsce zamieszkania, 
adres pobytu i adres do korespon-

dencji,
numer PESEL i NIP, 
jeżeli członek rodziny jest pełno-

letni, należy wskazać świadczenie, októ-
re osoba zainteresowana się ubiega.

To, niestety, nie koniec. Do wniosku
trzeba dołączyć całą stertę dokumen-
tów, m.in.: akt zgonu, dokument
potwierdzający datę urodzenia wnio-
skodawcy, jeśli o rentę ubiega się
wdowa lub wdowiec – odpis skrócony
aktu małżeństwa, zaświadczenie
o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli  dziecko
ukończyło 16 lat), zaświadczenie
o stanie zdrowia dziecka albo wdowy
lub wdowca (wystawione przez leka-
rza leczącego, jeżeli przyznanie renty
uzależnione jest od niezdolności do
pracy) itd. 

ILE PIENIĘDZY 
MOŻNA DOSTAĆ

Dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc.
świadczenia, które przysługiwałoby
zmarłemu, dla dwóch osób – 90 proc.,
dla trzech i więcej osób – 95 proc.

Ważne! Wszystkim uprawnionym
członkom rodziny przysługuje jedna
łączna renta rodzinna, która w razie ko-
nieczności dzielona jest między nich
w równych częściach. 

Przykład. Pan Marcin zmarł w grud-
niu ubiegłego roku. Wdowa złożyła
wniosek o przyznanie renty rodzinnej.
Do renty rodzinnej uprawniona jest
wdowa oraz ich 15-letnia córka. ZUS
ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł
(jest to 90 proc. z kwoty 1550 zł). Ren-

ta rodzinna – po podzieleniu na równe
części między córkę i wdowę – wynosi
697,50 zł miesięcznie.

Ważne! Sierocie zupełnej upraw-
nionej do renty rodzinnej przysługuje
specjalny dodatek.

Od 1 marca 2011 r. najniższa renta ro-
dzinna wynosi 728,18 zł, a dodatek dla
sieroty zupełnej – 350,94 zł. 

CO Z DORABIANIEM?

Osoby pobierające rentę rodzinną mo-
gą też dorobić. Nie mogą jednak prze-
kroczyć określonych limitów: 

jeśli zarobimy więcej niż 70 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia, ZUS może obniżyć rentę omak-
symalnie 415,39 zł – renta rodzinna dla
jednej osoby. Od 1 września 2011 r. 70
proc. średniego wynagrodzenia to
2356,30 zł brutto,

jeżeli zarobimy więcej niż 130 proc.
przeciętnej miesięcznej pensji, rentę
stracimy.

Odzyskać ją będzie można, gdy udo-
wodnimy, że w kolejnych miesiącach
zarabiamy mniej niż wspomniane 130
proc. średniej pensji. Od 1 września
2011 r. 130 proc. średniej pensji to 4376 zł
brutto.

Na jakiej podstawie ZUS będzie
wiedział, ile dorabiamy? Każda wdo-
wa (lub wdowiec) powinna powiado-
mić ZUS o osiąganych przychodach.
Pisemnie i na dodatek najszybciej,
jak to tylko możliwe. W przeciwnym
razie może mieć kłopoty. ZUS w koń-
cu dowie się o dodatkowym docho-
dzie i jeżeli się okaże, że limity zostały
przekroczone, a ZUS nie dostał de-
klaracji od osoby pobierającej rentę,
będzie ona musiała oddać całość (lub
część) wypłacanej niezgodnie z pra-
wem renty. 

CO, JEŚLI ZUS
ODMAWIA 

Jeżeli ZUS odmówi nam przyznania
renty, w ciągu miesiąca od doręcze-
nia decyzji mamy prawo się od niej
odwołać. Odwołanie wnosimy do
okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych. Ale uwaga! Nie musi-
my chodzić do sądu. Trzeba zanieść
do oddziału ZUS, który wydał od-
mowną decyzję. Przypomnijmy
– w terminie miesiąca od dnia dorę-
czenia decyzji. To sam ZUS musi,
zgodnie z prawem, przekazać sprawę
do sądu. Postępowanie odwoławcze
jest wolne od opłat.

SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY

Pracodawcy chcą zabrać renty kobie-
tom, które nie osiągnęły wieku emery-
talnego (60 lat).

Zmian chce Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 

Ich zdaniem wypłacanie 50-59-
-letnim wdowom świadczeń po mę-
żu jest niesprawiedliwe, bo te kobie-
ty powinny iść do pracy. Nie może tak
być, że kobieta, która pracowała całe
życie, dostaje taką samą emeryturę
jak kobieta, która nie pracowała, a do-
staje świadczenie po mężu – twier-
dzą. 

Projekt Lewiatana nie dotyczy osób,
którym ZUS już przyznał prawo do ren-
ty rodzinnej. Nikt im renty zabrać nie
chce. Pracodawcy chcą jedynie, aby
rent nie przyznawać kolejnym kobie-
tom. Sam proces odbierania prawa do
rent miałby być rozłożony na kilka lat
– co rok uprawnienia traciłyby kolejne
roczniki.

Całkiem inne plany mają posłowie
PiS. Postulują specjalne renty dla wdów
po górnikach. Posłowie chcieliby, aby
dostawały rentę niezależnie od wieku
– czyli nie musiałyby czekać, aż skoń-
czą 50 lat, ale dostawałyby rentę już np.
w wieku 30 lat.

Posłowie PiS argumentują, że taki
przywilej dla wdów po górnikach nie
jest niczym szczególnym. Sześć lat  temu
przyznano renty wdowom  (niezależnie
od ich wieku i stanu zdrowia) po żołnie -
rzach, którzy zginęli w czasie wykony-
wania zadań służbowych poza granica-
mi Polski.

Projekt PiS jednak przepadł. Od-
rzuciła go sejmowa komisja polityki
społecznej.

Jeszcze inny pomysł na zmiany
w rentach rodzinnych ma SLD. Ma być
on zgłoszony w nowej kadencji Sejmu.

„Gazecie” zdradziła go poseł SLD
Anna Bańkowska. – Chciałabym wpro-
wadzić tzw. dodatek wdowi. 

O co chodzi? Wdowa lub wdowiec
oprócz swojej emerytury mogliby otrzy-
mać 30 proc. emerytury męża bądź żo-
ny. Byłby też drugi wariant. Przecho-
dzimy na rentę rodzinną po małżonku
(na obecnych warunkach, a więc do-
stajemy 85 proc. świadczenia małżon-
ka) i dodatkowo mamy prawo do 30
proc. swojej emerytury. 

Każdy mógłby wybrać korzystniej-
szy dla siebie wariant. 

Przykład. Pani Zofia ma 700 zł eme-
rytury. Jej zmarły mąż pobierał co mie-
siąc 1000 zł. Pani Zofia ma teraz dwie
możliwości. Może zachować swoją
emeryturę (700 zł) i dodatkowo dostać
jeszcze 30 proc. emerytury męża (czy-
li 300 zł). Razem wychodzi 1000 zł.
 Może też przejść na rentę rodzinną po
mężu – dostanie więc 850 zł – i jeszcze
ubiegać się o 30 proc. swojego świad-
czenia (czyli 210 zł). Razem więc wy-
chodzi 1060 zł. 

Korzystniejszy będzie wariant  drugi. 
– To rozwiązanie będzie możliwe

tylko dla osób, które same wypraco-
wały sobie emeryturę. Ktoś, kto nie
 pracował, nie będzie miał prawa do
dodatków. Rozwiązanie nie byłoby
więc kosztowne dla budżetu – mówi
Anna Bańkowska. �
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Dla kogo renta rodzinna 
Renty rodzinne obecnie dostaje  około 1,2 mln osób. Wśród nich są inwalidzi, osoby wychowujące niepełnoletnie
dzieci, atakże wdowy, które dzieci już odchowały albo ich nie mają, oraz wdowcy. 
Politycy mają pomysły, jak zmienić zasady przyznawania tych rent
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728 zł 18 gr
Tyle wynosi dziś
najniższa renta rodzinna
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KOSZYKÓWKA

Reprezentacja koszykarzy nie wal-

czyła tak jak dzień wcześniej z Tur-

cją i dreszczowiec z Wielką Brytanią

przegrała 81:88. Mistrzostwa Euro-

py Polacy zakończyli w drugiej dzie-

siątce. 

Kiedy w niedzielę biało-czerwoni
sensacyjnie wygrali 84:83 z wicemi-
strzem świata Turcją, pukający do
europejskich salonów Brytyjczycy
cieszyli się z pierwszego zwycięstwa
w historii ME. Wczoraj rozluźnieni
grali o prestiż, a spięci Polacy o awans.
Dlaczego ulegli? – Popełniliśmy mnó-
stwo strat, fatalnie zagraliśmy na ta-
blicach – mówił trener Aleš Pipan. 

Biało-czerwoni albo nie skakali
po piłki z taką agresją jak rywale, al-
bo nie schylali się po nie na parkiet.
Efekt był taki, że rywale już do prze-
rwy mieli 21 zbiórek (11 w ataku). 

Brytyjczycy to zespół z ambicja-
mi, od lat budowany z myślą o igrzy-
skach w Londynie na podstawie
wzorców amerykańsko-hiszpań-
skich. Polacy zatrzymać ich nie umie-
li, choć jeszcze sto sekund przed koń-
cem przegrywali ledwie trzema
punktami. Łukasz Koszarek podał
jednak w ręce rywala, który pobiegł
sam na sam z koszem. �

ŁUKASZ CEGLIŃSKI

Polska – Wielka Brolska – Wielka Brytania 81:88. Kwytania 81:88. Kwar-ar-

ty: ty: 17:18, 14:21, 25:16, 25:33. Pol-

ska: Koszarek 15 (1), Hrycaniuk 15,

Kelati 14 (2), Szewczyk 10 oraz Beri-

sha 19 (2), Leończyk 6, Łapeta 2,

Skibniewski 0, Szczotka 0, Pamuła 0,

Waczyński 0. 

Pozostałe mecze grozostałe mecze grupupy A:y A: Hiszpania

– Turcja 57:65. Mecz Litwa – Portu-

galia zakończył się po zamknięciu te-

go wydania „Gazety”. 

1. Hiszpania 4-1 9 404-364 

2. Turcja 3-2 8 385-333

2. Litwa 3-1 7 331-305 

4. P4. Polskaolska 2-3 7 401-424 

5. Wlk. Brytania 2-3 7 372-410 

6. Portugalia 0-4 4 275-332 

Stracona 
szansa Polaków 

Pięknie walczyli z Hiszpanią, sro-
motnie przegrali z Litwą, wymęczy-
li wygraną zPortugalią, wwielkim sty-
lu zwyciężyli Turcję i zawalili awans
z Wielką Brytanią. Zaświecił Dardan
Berisha, błysnął Piotr Pamuła, euro-
pejską klasę potwierdzili Łukasz Ko-
szarek, Szymon Szewczyk i Thomas
Kelati, nie zawiedli Adam Hrycaniuk,
Paweł Leończyk i Piotr Szczotka.

To co dalej z reprezentacją Pol-
ski? Nie wiadomo.

Nie wiadomo, bo to sezonowa
drużyna, która gra raz na rok przez
kilka tygodni i mówienie o jej przy-
szłości jest wróżeniem z fusów. 

Nikt nie potrafi zagwarantować,
że w przyszłym sezonie w reprezen-
tacji wystąpią najlepsi polscy koszy-
karze Marcin Gortat i Maciej Lampe.

Kto ją poprowadzi? Trenerowi
Alešowi Pipanowi wygrana z Turcją
i odważne sięgnięcie po zielonych
w Europie Berishę i Pamułę zosta-
nie zapamiętane tak samo jak po-
rażka z Brytyjczykami.

PZKosz nie potrafi zorganizować
ciekawego turnieju w Polsce od 2004
roku, ostatnio ma problem z organi-
zacją pojedynczego sparingu.

Po kilkudniowych emocjach wra-
camy do ligi, która zaczyna bez mi-
strza Polski, a główne role odgrywa-
ją w niej koszykarze z zagranicy. Re-
prezentacja zapadnie w długi zimo-
wy sen i nie wiadomo, w jakim na-
stroju się obudzi. � ŁUKASZ CEGLIŃSKI

KOMENTARZ

CIĄG DALSZY
NASTĄPI?

R E K L A M A
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BOKS

MICHAŁ KARBOWIAK

Zmierzą się we Wrocławiu o pas fe-
deracji WBC, który kiedyś należał
do legendarnych Muhammada Ale-
go, Mike’a Tysona i Lennoxa Lewisa.

Kiedy Kliczko i Adamek do Wro-
cławia przyjechali po raz pierwszy,
był maj, a do ich starcia pozostawało
108 dni. Wczoraj, gdy spotkali się po-
nownie, od wyjścia na ring dzieliło ich
jedynie 128 godzin. Ukrainiec i Polak
są po kilkutygodniowych obozach
przygotowawczych, w tym tygodniu
trenować będą jedynie lekko, kon-
centrując się na nakręcaniu zainte-
resowania pojedynkiem. Po to była
wczorajsza konferencja prasowa, po
to będą pokazowe treningi w centrum
handlowym ipiątkowa ceremonia wa-
żenia. Dlatego wreszcie ich starcie or-
ganizatorzy namiętnie określają pol-
ską walką XXI wieku. 

Sobotni pojedynek na nowym sta-
dionie we Wrocławiu obejrzy wpraw-
dzie komplet ponad 40 tys. widzów,
ale teraz gra idzie o to, ilu ludzi zdecy-
duje się zobaczyć ją wtelewizji. Po raz
pierwszy w Polsce walka transmito-
wana będzie wsystemie pay-per-view.
Aby ją obejrzeć, trzeba zapłacić 40 zł. 

Pewnie właśnie dlatego wczoraj we
Wrocławiu za stołem konferencyjnym
zasiadło aż 12 osób, a każda z nich, od
promotorów czy trenerów po przed-

stawicieli miasta i telewizji, zachwalała,
jak wielkie będzie to wydarzenie. – Tych
40 zł po prostu nie możecie wydać le-
piej – zapewniała Kathy Duva z firmy
Main Events, reprezentującej Polaka. 

Z duetu Kliczko – Adamek lepszy
show dał Ukrainiec, który zaczepił ry-
wala, dlaczego ten do walki przygoto-
wywał się w USA. – Czemu poleciałeś
aż tak daleko, skoro w Polsce jest tak
pięknie i trenować można choćby w Za-
kopanem – pytał wyluzowany mistrz
świata, który dodał: – To będzie spe-
cjalna walka ze specjalnym przeciw-
nikiem i mam na nią przygotowane

coś specjalnego. Zobaczycie to w rin-
gu. Tomasz jest dobrym bokserem, ale
ten tytuł jest mój i go nie oddam
– stwierdził Kliczko, wskazując na pas
federacji WBC. 

Ukraiński bokser żartował sobie
także z prezydenta Wrocławia Rafała
Dutkiewicza: – Stadion we Wrocławiu
jest piękny, widziałem go, lecąc sa-
molotem. Ale na Euro 2012 musi być
tu więcej hoteli – podkreślał uśmiech-
nięty Kliczko. 

Adamek wyglądał na znacznie po-
ważniejszego. – Dziękuję Bogu, że je-
stem zdrowy. Do ringu wychodzę
z wiarą, bo tak zostałem wychowany.
Idę po to, żeby zwyciężać. Jestem go-
towy na pas mistrza świata, jestem go-
towy na wojnę. Mój duch jest mocny
– zapewnił polski pretendent, który
jest od Ukraińca o pięć lat młodszy,
a w wadze ciężkiej stoczył dopiero
sześć pojedynków. Mimo to wczoraj
zapewniał. – Chcę pokazać, że Polak
potrafi. W grudniu skończę 35 lat, więc
nie ma na co czekać. Jeśli mam być mi-
strzem świata, zostanę nim teraz.

Sobotnia walka transmitowana bę-
dzie do ponad 120 krajów, akredyto-
wano prawie 400 dziennikarzy z całe-
go świata. Opinii dotyczącej imprezy
nie wydała jeszcze policja, na stadionie
trwają ostatnie prace, ale Dutkiewicz
zapewnił, że kompromitacją miasta się
nie skończy: – Jesteśmy już w końcowej
fazie procedur. Wszystko będzie do-
brze, walka się odbędzie. �

Mocny duch Adamka
– Czas przygotowań się skończył. Pora na bitwę – mówią zgodnie
Witalij Kliczko i Tomasz Adamek przed sobotnią walką
o mistrzostwo świata wagi ciężkiej

TENIS

Widok Rafaela Nadala zsuwającego

się na podłogę w trakcie konferen-

cji prasowej wstrząsnął US Open.

– To tylko skurcz – bagatelizuje Hisz-

pan, ale nie zmienia to faktu, że na

turnieju padł wielkoszlemowy rekord

kontuzji.

Po zwycięstwie w III rundzie nad Ar-
gentyńczykiem Davidem Nalban-
dianem Nadal odpowiadał na pytania
dziennikarzy. Nagle jego twarz wy-
krzywił grymas, przerwał w połowie
zdanie, złapał się za nogę i zapadając
coraz głębiej w fotelu, osunął na pod-
łogę. Spędził na niej 10 minut.

Nad tenisistą zebrało się konsy-
lium fizjoterapeutów i masażystów.
Dziennikarzy z sali wyproszono, ale
na podglądzie wewnętrznej telewi-
zji zobaczyli, jak Nadalowi przykła-
dano do nogi lód, a do gardła wle-
wano napoje izotoniczne.

Hiszpan, kiedy już doszedł do sie-
bie, wstał i uspokajał media zapro-
szone ponownie do sali: – Nic wiel-
kiego się nie stało, po prostu złapał
mnie skurcz. To się często zdarza, choć
nigdy dotąd na konferencji – wzruszył
ramionami uśmiechnięty.

„Często? Taki atak bólu? Zwalają-
cy z nóg tak silnego zawodnika?” – dzi-
wili się jednak na blogach i Twitterze
reporterzy i fani z różnych krajów.
„New York Times” napisał, że scena
z Nadalem pod stołem to doskonała
ilustracja jego wydanej niedawno au-
tobiografii „Rafa”, w zaskakująco du-
żej części traktującej nie o sukcesach,
ale o cierpieniu i bólu. „Dla zwykłych
ludzi sport to wspaniała sprawa, ale
uprawiany na poziomie profesjo-
nalnym nie ma nic wspólnego ze
zdrowiem i zdrowym trybem życia.
Wielokrotnie przekraczamy bowiem
granice wytrzymałości ludzkiego cia-
ła” – napisał Nadal.

Na US Open padł już wielkoszle-
mowy rekord – w pierwszym tygo-
dniu z powodu kontuzji wycofało się
14 sportowców, aż 18, jeśli doliczyć
walkowery. Poprzedni rekord to
12 kreczów w Wimbledonie 2008.
– Przerażające jest to, że to dopiero
połowa turnieju – komentował Brad
Gilbert, ekspert ESPN.

Jego zdaniem za rosnącą liczbą
kontuzji stoi jednak nie tylko długi
sezon i katorżnicze treningi. – Kie-
dyś tenisiści schodzili z kortu, gdy
naprawdę nie byli w stanie grać. Te-

raz połowa kreczów to profilaktyka,
a czasem po prostu brak woli walki do
końca – stwierdził były szkoleniowiec
Agassiego i Murraya. Gilbert uważa,
że tenis powinien zmienić przepisy.
Gdyby kreczujący zawodnicy obo-
wiązkowo opuszczali kolejne dwa-trzy
turnieje, wtedy okazałoby się, kto na-
prawdę jest chory, a kto przesadza.
– Jeśli masz poważną kontuzję, musisz
przecież potem odpocząć – dodał Ame-
rykanin w „New York Timesie”. – Więk-
szość meczów można dograć, ale za-
wodnicy nie chcą tego robić – podkreś-
lił Roger Federer stawiany za wzór do-
skonałego przygotowania fizycznego.
Szwajcar, który tylko raz w karierze
poddał mecz, rozgrywa właśnie 48.
Szlema z rzędu – więcej występów za-
liczyli jedynie Wayne Ferreira (55) i Ste-
fan Edberg (54).

Skurcz Nadala wymyślony nie był
na pewno, bo Hiszpan należy do wy-
jątkowych twardzieli. Wynikał praw-
dopodobnie z niedostatecznego roz-
ciągnięcia stygnących mięśni i nie po-
winien mieć znaczenia dla formy Hisz-
pana. Nie znaczy to jednak, że „Rafa”
może spać spokojnie. Dziś zmierzy się
z rewelacyjnie serwującym Gillesem
Müllerem z Luksemburga, specjalistą
od wielkoszlemowych niespodzianek
– kilka lat temu wyrzucił Nadala z Wim-
bledonu, z US Open – Roddicka. Eks-
perci martwią się, że Hiszpanowi wobro-
nie tytułu przeszkodzą nie skurcze, ale
słaby serwis. Rok temu wcałym turnieju
dał się przełamać tylko pięć razy, teraz
– średnio pięć razy w jednym meczu.

Z turniejem pożegnał się triumfa-
tor US Open 2009 Juan Martin del Po-
tro, który przegrał w czterech setach
z rewelacyjnie kontratakującym Fran-
cuzem Gillesem Simonem. Niektórzy
chcieli znów widzieć w nim czarnego
konia, ale olbrzymi Argentyńczyk ata-
kuje z dużo mniejszą mocą, odkąd prze-
szedł w 2010 r. operację nadgarstka. �

JAKUB CIASTOŃ

US Open. NajwUS Open. Najważniejsze wyniki. Męż-ażniejsze wyniki. Męż-

czyźni. III rczyźni. III runda singla: unda singla: A. Murray 

(W. Brytania, 4) – F. Lopez (Hiszpania,

25) 6:1, 6:4, 6:2; G. Simon (Francja,

12) – J. M. del Potro (Argentyna, 18)

4:6, 7:6 (7-5), 6:2, 7:6 (7-3).

Kobietyobiety. IV r. IV runda: unda: W. Zwonariewa (Ro-

sja, 2) – S. Lisicki (Niemcy, 22) 6:2,

6:3; S. Stosur (Australia, 9) – M. Kiri-

lenko (Rosja, 25) 6:2, 6:7 (15-17), 6:3;

A. Kerber (Niemcy) – M. Niculescu (Ru-

munia) 6:4, 6:3.

Nadal z bólu 
spadł pod stół

PIŁ KA NOŻ NA

Pro bierz wŁKS
38-let ni Mi chał Pro bierz zo stał no-
 wym tre ne rem ŁKS. Osta t nio tre no-
 wał Ja giel lo nię Bia ły stok, za stą pił
Da riu sza Brat kow skie go.

Ko niec straj ku

Wło ski Zwią zek Pił ka rzy ogło sił, że
koń czy strajk i Se ria A wy star tu je
wnaj bliż szy we e kend. Zwią zek za warł
z pre ze sa mi klu bów po ro zu mie nie
obo wią zu ją ce do koń ca te go se zo nu.

Klu by zgo dzi ły się m.in. na to, że nie bę-
 dą mog ły roz wią zy wać kon trak tów zza-
 wod ni ka mi rok przed ich wy gaś nię ciem
oraz zmu szać nie chcia nych pił ka rzy do
in dy wi du al nych tre nin gów.

4 mln dla Niem ców
Czte ry mi lio ny eu ro pre mii wy pła ci
nie miec ka fe de ra cja pił ka rzom za
awans do przy szło rocz ne go Eu ro. Ci,
któ rzy wy stą pią we wszyst kich spot -
ka niach eli mi na cji, otrzy ma ją po 180
ty się cy.

PSG chce Abi da la
Pa ris Sa int-Ger ma in za pro po no wa ło
trzy let ni kon trakt ob roń cy Bar ce lo ny

Eri co wi Abi da lo wi. Fran cuz miał by
grać w Pa ry żu od no we go se zo nu. Bar-
 ce lo na przed sta wi ła mu du żo gor szą
ofer tę umo wy waż nej do 2013 ro ku.

Fe ner bah ce po zy wa UE FA
Fe ner bah ce Stam buł poz wa ło UE FA
i Tu rec ką Fe de ra cję Pił kar ską (TFF).
Klub ten z po wo du afe ry ko rup cyj nej
zo stał wy klu czo ny z Li gi Mi strzów.
Przed Try bu na łem Ar bi tra żo wym ds.
Spor tu (CAS) do ma ga się 45 mln eu-
 ro od szko do wa nia. Fe ner bah ce zło ży-
 ło tak że wnio sek do CAS o przy wró -
ce nie zes po łu do LM. Try bu nał w tej
spra wie de cy zję ma pod jąć do koń ca
ty god nia. �

SPORT W SKRÓ CIE

Tomasz Adamek
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PIŁKA NOŻNA

ROBERT BŁOŃSKI

MICHAŁ SZADKOWSKI

O
prócz Niemców tylko star-
cia z Anglikami wywołują
u polskich kibiców takie
emocje. Atmosferę wyda-
rzenia tworzy historia. Nie

tylko sportowa, choć z 16 meczów
z Niemcami Polacy nie wygrali ani
jednego.

Dziś piłkarze Smudy poczują, co
czeka ich za dziewięć miesięcy, gdy
w Warszawie rozpoczną się mi-
strzostwa Europy – najważniejsza
impreza ich futbolowego życia, naj-
ważniejsze sportowe wydarzenie
w kraju. Lśniąca nowością gdańska
PGE Arena wypełni się do ostatnie-
go miejsca. Dla reprezentantów bę-
dzie to święto, sparingów z Argen-
tyną, Francją, Kamerunem czy Wy-
brzeżem Kości Słoniowej nie obej-
rzał komplet.

Po każdym z tych meczów zasta-
nawialiśmy się, czy rywale zagrali
z biało-czerwonymi na poważnie.
O Niemców możemy być spokojni,
choć selekcjoner Joachim Löw nie
zabrał do Gdańska: Manuela Neu-
era, Bastiana Schweinsteigera (obaj
Bayern) i Mesuta Özila (Real).
– Gwiazdy mogłyby się rozluźnić. Ich
zastępcy zrobią wszystko, by udo-
wodnić, że zasługują na miejsce
w pierwszej jedenastce – mówi Hu-
bert Małowiejski, asystent Smudy.

Trudno sobie wyobrazić, by od-
puścili urodzeni na Śląsku Lukas Po-
dolski iMiroslav Klose. Pierwszy strze-
lił Polakom dwa gole na Euro 2008,
ale nie cieszył się w ogóle. Teraz wy-
syła SMS-y do kolegów z Köln Peszki
i Matuszczyka: „w Gdańsku wystar-

czy mi jedna bramka”. 33-letni Klose
w piątek trafił w kadrze 68. raz i zrów-
nał się z rekordzistą Gerdem Müllerem.
Legendarny napastnik Bayernu w 1974
roku zapewnił RFN wygraną 1:0 nad
Polską i awans do finału MŚ. Klose Pol-
sce gola jeszcze nie strzelił.

Innym niemieckim piłkarzom de-
terminacji nie zabraknie, bo nigdy
im jej nie brakuje. Rywale mówią
z przekąsem, że korzystnego wyni-
ku z nimi można być pewnym do-
piero, gdy ich autokar odjedzie spod
stadionu. W sobotę rozbili 6:2 Au-
strię i jako pierwsi awansowali na Eu-

ro 2012. Walka o miejsce w kadrze
trwa od mundialu w RPA, na którym
zdobyli brązowy medal. Sukces na
ME jest prawdopodobny, a konku-
rencja gigantyczna. Taki wybór jak
Löew ma w Europie tylko selekcjo-
ner Hiszpanów Vicente del Bosque.
Dlatego ostatni niemiecki rezerwo-
wy u Smudy byłby gwiazdą. Więk-
szość piłkarzy Löwa to gwiazdy Bun-
desligi, trzeciej najsilniejszej ligi w Eu-
ropie.

Kapitan Polaków Jakub Błaszczy-
kowski nie mieści się w pierwszej je-
denastce mistrzowskiej Borussii

 Dortmund, wychowany w Niemczech
Adam Matuszczyk jest rezerwowym
w Köln. Najlepszy snajper drużyny
Smudy Robert Lewandowski wciąż
się rozwija, jesienią zadebiutuje w Li-
dze Mistrzów, ale na razie trudno go
nazwać gwiazdą Bundesligi. Najbar-
dziej ceniony przez Niemców Łukasz
Piszczek jest zdyskwalifikowany w ka-
drze za udział w polskiej korupcji
sprzed lat.

Dzisiejszy wieczór będzie wyjąt-
kowy także dla urodzonego we Fran-
cji Damiena Perquisa, który w czwar-
tek dostał obywatelstwo i pierwszy raz

trenował z reprezentacją, a dziś w niej
zadebiutuje. – Za szybko? Nie mogli-
śmy dłużej czekać. Lepiej, by pomylił
się teraz, a nie w czerwcu – mówi Ma-
łowiejski.

Wyjątkowy wieczór przeżyje też
Smuda. Ostatnie zderzenie jego pił-
karzy z drużyną tej klasy skończyło
się klęską. W czerwcu 2010 r. przy-
gotowujący się do mundialu Hiszpa-
nie rozbili Polaków 6:0, a selekcjone-
ra skrytykowano za zbyt ofensywny
styl gry. – Odstawaliśmy fizycznie,
dlatego nie byliśmy w stanie im się
przeciwstawić. Dziś jesteśmy lepiej
przygotowani i silniejsi – mówi Ma-
łowiejski.

Przez 15 miesięcy od lania w Mur-
cii zmieniła się drużyna Smudy i jej
ustawienie. Z ofensywnego 4-3-2-1 na
bardziej zrównoważone 4-2-3-1 z dwo-
ma defensywnymi pomocnikami. Pro-
sili o to piłkarze. Małowiejski mówi,
by spodziewać się dziś zespołu grają-
cego podobnie jak w ostatnich spa-
ringach, po stracie piłki skupiającego
się na defensywnie, rozsądnie zaczy-
nającego ataki.

Wymaganie od Polaków histo-
rycznego, pierwszego zwycięstwa
z Niemcami byłoby szaleństwem. Ale
może zobaczymy dziś zespół grający
w piłkę w stylu, który daje nadzieję na
wyjście z grupy podczas wielkiego tur-
nieju. W XXI wieku nadzieje były wiel-
kie trzy razy. Za każdym razem balon
pękał z hukiem. �

PRZYPUSZCZALNY 

SKŁAD POLAKÓW:

Szczęsny – Wasilewski, Perquis, 

Głowacki, Wawrzyniak – Dudka, 

Murawski – Błaszczykowski, 

Mierzejewski, Peszko – Lewandowski

Dziś w Gdańsku Polska zagra z Niemcami

Mecz inny niż wszystkie
Czekałem na ten dzień całe życie – mówi trener Franciszek Smuda. Dziś jego drużyna zagra najważniejszy
inajbardziej prestiżowy sparing przed Euro 2012. Transmisja wTVP 1 o20.45

Zbigniew Boniek 

Czekam na wielkie
mecze tej drużyny

ROBERT BŁOŃSKI: Dlaczego nigdy nie

wygraliśmy z Niemcami?

ZBIGNIEW BONIEK: Bo są od nas lepsi.
Nigdy nie odpuszczali, zawsze byli
skoncentrowani. Mają mentalność,
która nie pozwala im zlekceważyć ry-
wala. Parę razy byliśmy blisko.
Pan jako ostatni strzelił Niemcom

gola. W 1980 roku.

– Większości obecnych kadrowi-
czów nie było jeszcze na świecie...
Z rzutu wolnego kopnąłem piłkę tak
mocno, że Harald Schmacher nawet
nie zdążył podnieść rąk. Ale itak prze-
graliśmy 1:3. Nie traktujmy meczu
w Gdańsku jak okazji do przerwania
złej passy. Musimy zagrać dobrze i na

poważnie, ale to tylko spotkanie towa-
rzyskie. Dzień przed nim śpi się nor-
malnie, nie ma adrenaliny towarzy-
szącej meczom o stawkę. Kiedy piłkarz
strzela karnego we czwartek na tre-
ningu, widzi tylko bramkę. Kiedy gra
w meczu o punkty, widzi tylko bram-
karza.

Niemcy są tuż po awansie do Euro.
Zagrali wspaniałe eliminacje i z nami
trener Joachim Löew wystawi młodych
piłkarzy drugiego planu. Kiedy w 2001
roku kadra Engela wygrała 3:0 z Nor-
wegią i awansowała na mundial, parę
dni później dostała od Białorusi 1:4. Ale
Niemcy mają inną mentalność. Na pew-
no nie odpuszczą, dlatego ewentual-
nego sukcesu nie wolno umniejszać.
Mimo wszystko nawet towarzyski

mecz z nimi wywołuje wielkie emocje.

– Zgadzam się. Ma na pewno więk-
szą wartość niż sparing z Meksykiem.
Zwycięstwo byłoby największym suk-

cesem od lat, ale nie uczyni z nas fawo-
ryta Euro. Tak samo jak porażka nie
oznacza, że wszystko jest źle. Nie moż-
na dorabiać teorii do wyniku.
Czego pan oczekuje we wtorek?

– Chcę obejrzeć ciekawy mecz, niech
coś się dzieje na boisku. To gra bez staw-
ki, więc można spróbować zaatakować,
a nie stanąć w dziesiątkę za linią piłki
i tylko się bronić. Chciałbym, żeby pił-
karze pokazali swoje atuty ofensywne
i defensywne. Jestem ciekaw występu
Perquisa, wiążę z nim spore nadzieje.
To spotkanie będzie namiastką tego,

co zespół czeka podczas Euro. 

– Dlatego kibice mają prawo ocze-
kiwać dobrego widowiska.
Mamy zespół, który może wygrać

z Niemcami?

– Gdybyśmy mieli drużynę, która
jest w stanie pokonać pierwszą repre-
zentację Niemiec, to znaczy, że może-
my walczyć otytuł mistrza Europy. Zte-

go, co wiem, naszą ambicją imarzeniem
jest wyjście z grupy. Niemcy są moc-
niejsi. W każdej formacji mają piłkarzy
światowej klasy, ale piłka to najmniej
przewidywalna dyscyplina w sportach
drużynowych. Szanse, że słabszy po-
kona lepszego są większe niż w koszy-
kówce czy siatkówce. Przypadkowość
jest większa.

Oczekuję dobrej, radosnej gry Po-
laków. Najgorzej, gdyby ten sparing
przypominał mecz z Meksykiem. Tzn.
Niemcy wtrochę rezerwowym  składzie
grają na luzie, trzymają piłkę, a my sto-
imy z tyłu i cieszymy się, że jest remis.
Radośnie kadra Smudy spróbowała

grać z Hiszpanią 15 miesięcy temu.

Skończyło się 0:6.

– Nie ma sensu porównywać, ale te-
raz tak źle nie będzie. W czerwcu 2010
roku Hiszpanie jechali na mundial, ana-
sza kadra miała już wakacje, pojechała
do nich nie wiadomo po co.

Widzi pan postęp w grze drużyny Fran-

ciszka Smudy?

– Widzę coraz bardziej ułożony
skład. Franek już wie, na kogo chce po-
stawić. Jako kibic i były reprezentant
mam swoją ocenę, ale po wielu ekspe-
rymentach wreszcie widać drużynę.
Mówiąc jednak szczerze, to ta druży-
na nie zagrała takiego wielkiego meczu
jak kadra Beenhakkera z Portugalią [2:1]
albo Engela na Ukrainie [3:1] i w Nor-
wegii [3:2].
Może zespół Smudy czeka do Euro?

– Niech któryś z naszych strzeli we
wtorek dwa, a nie jednego gola. Wte-
dy zostanę zwolniony z muzeum pa-
mięci narodowej jako zdobywca ostat-
niej bramki w meczu z Niemcami. Ży-
czę kadrze wreszcie takiego występu,
żeby nas wszystkich do siebie prze-
konała. �

ROZMAWIAŁ

ROBERT BŁOŃSKI

Damien Perquis na treningu z Robertem Lewandowskim
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