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Kwiecień plecień
Już niejednokrotnie zostałem
przekonany przez Brytyjczyków
o tym jak oni potrafią celebrować
minimalny wzrost temperatury
i przebicie się promieni słonecz-
nych przez chmury.
Tak też zapowiadał się ostatni
tydzień. Wyższe temperatury,
cieplejsze powietrze sprzyjało
pozostawieniu grubszych ciu-
chów w domowej szafie. Dało się
zauważyć na ulicach, że
niektórzy na serio podeszli
do chwilowej poprawy pogody
i postanowili urządzać spacery w
„japonkach” i szortach. W sumie
nic dziwnego, słupek rtęci wska-
zywał już 18 kresek na plusie!
Czasami odnoszę wrażenie, że
„tubylcy” chcą podkreślić
za wszelką cenę, że są krajem
wyspiarskim. A tym samym chcą
wierzyć, że ich aura pogodowa
jest zbliżona do innych wysp
i kojarzy się raczej z tropikami.
Wyspiarze coraz częściej wędrują
do parków i urządzają w nich
pikniki. Zagęszczenie ludzi

w tych miejscach wzrasta wprost
proporcjonalnie do przyrostu
temperatury. Koniec tygodnia
okazał się zaskakująco ładny
i ciepły, co wiązało się z poprawą
humorów, a także planowaniem
spędzenia weekendu…
Niestety, jak większość rzeczy
w tym kraju tak i pogoda musi
być jakoś często po tej drugiej
stronie. Już piątkowa noc okazała
się chłodna, sobota deszczowa
i wietrzna, a niedziela „powaliła”
wszystkich na kolana, bo
za oknem pojawił się śnieg! Tak,
śnieg! I to nie parę płatków jak to
przystało na Anglię, a gruba
pokrywa zakrywająca wszystkie
pasy zieleni.
Tym samym przypomniałem sobie
te wszystkie plany spędzania
weekendu przez moich znajo-
mych. Niestety, prawie wszystkie
plany legły w gruzach. Prawie, bo
śnieżna, kwietniowa niedziela
zmobilizowała rodziny do zaba-
wy na śniegu, pojawiły się bałwa-
ny i uradowane dzieciaki obrzu-
cające się śnieżkami.

Listy z Anglii
Julian Bucheld z Łodzi

Dariusz Pawłowski - Łatwo powiedzieć
Lepiej zjeść niż pożreć

Cicha nieprzeszkadzająca muzyka,
przyjemny dla oka wystrój tworzą-
cy klimat, dobre wino, a na talerzu
carpaccio z łososia, następnie zupa
krem z brokułów, comber jagnięcy
w śmietanie z zapieczonymi ziem-
niakami, serowa sałatka z krewet-
kami i koperkiem oraz na deser
szarlotka z lodami. Taki wieczór
w restauracji. Niezłe, co?
Oryginalna restauracja ze świetną
kuchnią, prowadzona przez kogoś,
kto naprawdę kocha tę sztukę, to
od dawna na świecie jedno z naj-
milszych miejsc spędzania wolnego
czasu. Bo przy dobrym jedzeniu
i w doborowym towarzystwie czas
nie tylko staje się ładniejszy, ale
i jakby wolniej płynie.
Łódź, reklamowana kiedyś jako
miasto pubów, na poziomie piwa
się zatrzymała. I mimo że powstaje
na szczęście coraz więcej restaura-
cji, o oryginalny pomysł i świetne
jedzenie wciąż trudno. W przyzwy-
czajeniach kulinarnych łodzian
dominuje pasza: a to z wietnam-
skich budek, a to z sieciowego
systemu żywienia a’la Sphinx, a to
z okienek, które sprzedają kanapki

i zawijańce w stylu pseudoarab-
skim – jak w pamiętnej piosence
Big Cyca „Berlin Zachodni”: „za
każdym rogiem czai się Turek”.
Pasza rządzi. Konsumowanie paszy
zaś niewiele ma wspólnego z jedze-
niem. Pasza woli być pożarta.
Brak w naszym kraju słońca i braki
w portfelach naszych rodaków (a
przynajmniej w tych portfelach,
które zasługiwałyby na to, żeby
być pełne) to niewątpliwie jedna
z przyczyn arestauracyjnej posta-
wy mieszkańców miasta. Trochę to
jednak też niesmak niejadalnej tra-
dycji. Ciągle uważamy, że do
restauracji to się idzie w innym
mieście jako turysta. Ciągle wolimy
w niedzielę zjeść przed telewizo-
rem kotlet zrobiony przez żonę.
Ciągle pójście do restauracji z ro-
dziną wydaje nam się dużo bardziej
dziwne, niż z kochanką. Ciągle też
może boimy się tych wszystkich
widelcy i kelnerów? Może też nie
mamy za bardzo z kim pójść?
A przecież warto dobrze zjeść. Tak
za mało na co dzień życie potrafi
dać radości, że warto je smakować.
Z widelcem i lampką wina w dłoni.

4 Reportaż
Bez śladu
Co roku ginie w Polsce
średnio 1700 dzieci.
Wiele z nich się nie
odnajduje, ale rodzice
nie przestają czekać

8 Wywiad
Cała Frytka
– Niczego nie żałuję,
ale żadnych reality
show więcej – zarzeka
się Agnieszka
Frykowska

9 Reportaż
Jak Bolek został
junakiem
Mieszkaniec Opoczna
żąda odszkodowania
za przymusową pracę
w Służbie Polsce

10 Portret
Tylko film go
kręci
Młody reżyser spod
Łasku robi karierę
wbrew kłodom rzuca-
nym mu pod nogi

11 Z archiwum
Wojna z Dobrej
Wody
Skośnooka dziew-
czynka zostawiona
w 1945 roku w wiosce
pod Sulejowem, nigdy
nie dowiedziała się
prawdy o swoim
pochodzeniu

Liczba tygodnia

46 lat
– tak długo jeździł bez prawa
jazdy pewien 76-letni Niemiec
z Paderbornu

Siła słowa

„Gdy wywołuje się
demony wieszczą-
ce koniec Polski,
przychodzą mi
na myśl słowa
Jana Pawła II:
»Nie lękajcie się«”
Poseł Eugeniusz Kłopotek o traktacie
lisbońskim na swoim blogu

Okładka: Zaginione dzieci
Fot.: Archiwum Fundacji Itaka

Stop-klatkaNarzeczonaPutina –AlinaKabajewa
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Frytka filmowa
Agnieszka Frykowska, słynna
Frytka z reality showBigBrother,
marzy okarierze aktorki
filmowej. Na razie zagrała... samą
siebiew filmie dokumentalnym
„Pojechał, zobaczył”, który
wkwietniuwchodzi na ekrany
warszawskiegokina.Mapoważne
plany związane z filmem, ale nie
chcena razie zdradzać
szczegółów. Twierdzi, że
o jej aktorstwie ciepło
wypowiedział się samAdam
Hanuszkiewicz.
Wywiad zAgnieszką Frykowską
na stronie 8.

Zamieniła
policjanta
na trenera
fitness
38-letnia aktorka Katarzy-
na Skrzynecka po rozwo-
dzie z policjantem Zbig-
niewem Urbańskim nie

jest już sama. Jej
wybrankiem został
młodszy od niej
o cztery lata tre-
ner fitness Marcin
Łopucki. Para zna

się od kilku lat. Kie-
dyś byli sąsiadami
w apartamentowcu.
Wówczas kolorowa
prasa podejrzewała ich
o romans. Serdecznie
się wtedy z tego
śmiali...

Nataszo, co teraz
zrobisz?

W maju wygasa kontrakt
z TVP piosenkarki i tancerki,
31-letniej Nataszy
Urbańskiej. Jej dalsza tele-
wizyjna kariera w publicznej
telewizji stanęła pod zna-
kiem zapytania. Natasza
popularność zyskała dzięki

programowi „Jak oni
śpiewają” w Polsa-
cie. Szło jej znako-
micie, ale przegrała
rywalizację
z Agnieszką
Włodarczyk o nagro-
dę główną, czyli
nagranie plyty. Nie-
stety, Agnieszce
też się nie szczęś-
ci. Płyta z autor-
skimi tekstami
„Nie dla oka” nie
zrobiła furory

na rynku...

FOT. ROBERT PRACH
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Jerzy Witaszczyk
Bajka o Jasiu, Małgosi i Rozalce

Znowu rozgorzała dysputa o lek-
turach szkolnych, jak za czasów,
kiedy nad polską dziatwą czuwał
dobry minister Giertych. Ponie-
waż uczniowie nie radzą sobie
z czytaniem, będą poznawać nie-
które dzieła literackie fragmen-
tarycznie. Pogląd na całość
wyrobią sobie dzięki znajomości
kawałka. Oto dostajemy śrubkę
i mamy sobie wyobrazić, jak
wygląda samochód.
Jak jednak znam życie, fragmen-
taryczne poznawanie literatury
będzie twórczo rozwijane. Kto
wie, czy kolejna ekipa od psucia
systemu szkolnego nie wpadnie
na pomysł, aby za jednym zama-
chem przerobić hurtem kilka
arcydzieł literackich.
Jak to zrobić? Weźmy bajkę
o Jasiu i Małgosi braci Grimm.
Ministerstwo wynajmie eksper-
ta, który umiejętnie połączy jej
fragmenty z fragmentem innego
arcydzieła. Piec, w którym
rodzeństwo piecze niedobrą
Babę Jagę, może przecież być
elementem wiążącym z nowelą
„Antek” Bolesława Prusa, gdzie

został użyty do wypiekania
Rozalki.
Ale to nie koniec możliwości. Nie
wątpię, że ktoś dojdzie do wnio-
sku, że przy okazji dzieci mogą
mieć krótką lekcję religii i histo-
rii. Podczas omawiania bajki
o Jasiu, Małgosi i Rozalce ucz-
niowie mogą zmówić trzy zdro-
waśki. Bo jak wiadomo – na trzy
zdrowaśki siostra Antka poszła
do pieca.
W ten sposób dzieci dowiedzą
się, co to jest upływ czasu i jak
w dawnych wiekach go odlicza-
no. Zdrowaśkami!
Omawianie połączonych dzieł
powinno także służyć ukazaniu
historycznego postępu, jaki jest
udziałem narodu polskiego.
Dzieci zapewne będą się dziwić,
że do upieczenia Baby Jagi
i Rozalki, nie użyto mikrofali lub
choćby piekarników elektrycz-
nych, które dziś są w każdym
polskim domu – nie ma co ukry-
wać – dzięki cudowi światłej
polityki, którą prowadzi Sejm,
Senat, rząd i prezydent, za co im
chwała!

Konfesjonał
Potrzebuję wszystkiego

Spowiada się Weronika
Książkiewicz aktorka

Bez czego nie mogła-
byś się w życiu obejść?
Bez powietrza.
Bez czego mogłabyś się
w życiu obejść?
Nie ma takiej rzeczy,
potrzebuję wszystkiego.
Dokończ zdanie: jestem
szczęśliwym człowie-
kiem, ponieważ...
Jestem.
Co dla ciebie znaczy
dużo pieniędzy?
Więcej niż mam.
Który z twoich przymio-
tów uważasz za naj-
atrakcyjniejszy dla płci
przeciwnej?
Wszystkie, jestem cho-
dzącą doskonałością.
Cha, cha.
Dobra rada, której nie
posłuchałaś, a powin-
naś?
Nigdy nie słucham rad.

Kiedy ostatni
raz płaka-
łaś?

Trzy
dni
temu
o godz.

15.47.

Kiedy pracuję, nie
lubię...
Być niewyspana.
Kiedy nie pracuję...
Śpię.
Najważniejsze w życiu?
Szczęście.
Najbardziej szkodliwe
jest...
Mleko.
Tęsknię...
Za latem.
Jakie pytanie zadałabyś
sobie, gdybyś chciała
być szczególnie złośli-
wa?
Ile ważysz?
Zatem jak na nie odpo-
wiesz?
Dokładnie tyle ile powin-
nam.

Weronika Książkiewicz
jest absolwentką łódz-
kiej szkoły filmowej.
W sezonie 2005/2006
była aktorką Teatru
Nowego w Łodzi, póź-
niej Bagatela w Krako-
wie. Popularność dały
jej seriale, m.in. "Ple-
bania?, "Stacyjka",
"Prawo miasta". Gra
też w filmie, m.in.
"Rozmowy nocą"
i świetnie daje sobie
radę z łyżwami, w pro-
gramie "Gwiazdy tań-
czą na lodzie".

Michał Lenarciński

WCHODZĘW CIEMNO Jan Nowicki

Piękna garbuska

M
usisz się zbadać –
powiedziała M. Masz już
swoje lata i jak każdy
„kruchy” wymagasz
przeglądu. Wyhamo-

wało, westchnęło, załopotało. Zgasi-
łem wolno papierosa, odstawiłem
nie dopitą szklaneczkę i spoglą-
dając smętnie na kwitnący
za oknem krzew magnolii
przyznałem jej rację.

Masz pidżamę? – spytała
twardo.

Sypiam nago – odparłem za wsty-
dem pomieszanym z absurdalnym
poczuciem winy.

Kupimy – dodała lżej. – Za to w licz-
bie mnogiej.

Liczba mnoga od tego momentu
miała mi towarzyszyć do samego
końca – przeglądu. Przez całe trzy
dni: jechaliśmy, parkowaliśmy,
wchodziliśmy, poszukiwaliśmy
lekarzy, prześwietlaliśmy się, leżeli-
śmy w sprawie prostaty, operowali-
śmy złamany palec, robiliśmy sobie
EKG, oddawaliśmy mocz do analizy,
wyciągali z nas krew i zwierzenia.
Razem wdychaliśmy przepastny
zapach szpitalnych korytarzy.

Jeśli tylko zdrowy prowadzi chorego,
natychmiast zaczynają przypominać parę,
w której jedno wiedzie drugiego na rzeź.
Przy czym, nie wiadomo skąd, na chorego
spada ogromny ciężar winy.

M. obstukując posadzki
wysokimi obcasami, oglą-
da się czasem za siebie

z komiczną troską – żebym
jej nie zginął. Jestem, podą-

żam truchcikiem. Prze-
klinając w myślach swój

elegancki kapelusz
i młodzieńczy krój

płaszcza. Marzę
o włosienicy,
barchanowych
gaciach i pap-
ciach z pompo-
nem.

Noc po ope-
racji palca spę-
dzam w towa-

rzystwie opłaco-
nej przychylności
pewnej Doroty.

Moje dyskretne
skradanie się do toa-

lety przerywa jej
fachowe pytanie
w stylu... może
w czymś pomóc?

Zapominam języka
w gębie. Tracę grunt

pod nogami.
Do rana. Bo rankiem

jak doświadczenie uczy – gdy
wyniki badań okażą się
pomyślne – zmienić się może
wszystko. Ze stosunkiem

do kobiet – włącznie.
Wspomnienie z młodości: Jakiś nie-

zwykły – pod każdym względem – wyjazd
z teatrem do Italii. Na karku lżejsze
od piórka 35 lat, opalone, twarde ciało,
wiatr we włosach, świat u stóp, przychyl-
ność dziewczęcych ramion.

I nagle – niczym grzebieniem po szkle –
przeraźliwy zgrzyt wezwania do poradni
przeciwgruźliczej. Na Skawińską. Bo coś
bardzo nie tak – w prześwietleniu. Ciem-
ność wnętrza, chłód linoleum pod pleca-
mi. Ale przede wszystkim obrzydliwy,
skrzeczący głos starej, garbatej laborantki
obsługującej rentgena. Wdech, wydech,
wdech, wydech. Wyniki za tydzień.

Przez wieczność siedmiu dni garbuska
w wyobraźni pięknieje. Jej głos staje się
miodowo kojący. Znika gdzieś wstrętny
garb. Oczy ogromnieją, rosną rzęsy, piersi
nabierają jędrności. W końcu decyzja: jeśli
płuca okażą się nieuleczalnie chore, trze-
ba ożenić się z garbuską. Z ową decyzją
i duszą na ramieniu zjawiam się ponownie
na Skawińskiej. Garbuska czeka. Bez
garbu. Z wyrokiem śmierci w ręku! Mówi:

–To nic groźnego, proszę pana. Zwykłe
zwapnienia. Może pan jechać do tych
swoich Włoch. Dusza lekko spada
z ramienia. Garb drożdżowo przybiera,
kaprawieją oczy, skrzeczy głos, wypadają
rzęsy. Jeszcze przed chwilą tak piękna
z trwogi, z głupiej radości staje się odraża-
jąco szpetna. Chciałbym, żebyś dotąd żyła
– piękna garbusko.
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Komentuje Marek Stawowczyk
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M
atka Mateusza
wykręca palce
u rąk, aż boli
patrzeć. Drob-
niutka, zapad-
nięte policzki.

Za cztery tygodnie minie rok, jak jej
syn zniknął. Dokładnie 26 maja 2007 r.
w Dzień Matki wyszedł na podwórko
i nie wrócił. – Straciłam wiarę w Boga
– mówi kobieta. – Bo jeśli to miała być
kara dla nas, to dlaczego aż tak okrut-
na? Co winne 10-letnie dziecko?

Urządzili w pokoju syna ołtarzyk:
Mateusz u Pierwszej Komunii Świętej,
Mateusz w swetrze, świadectwo Ma-
teusza (wystawione miesiąc po jego
zaginięciu), czapka, w której chodził
na ryby. Wszystkiemu przyglądają się
twarze Jezusa z krwawiącymi sercami,
Matki Boskie i oczy papieża zmultipli-
kowane na ściennych obrazkach. Oj-
ciec Mateusza co wieczór zapala tu
świeczki i modli się o szczęśliwy
powrót syna. Matka stoi z boku
i patrzy. Już nie potrafi się modlić.

Mateusz Żukowski jest kolejnym
dzieckiem, które przepadło bez śladu.
Tak jak Basia Majchrzak, lat 12, z Ja-
strzębia-Zdroju, która 22 lutego 2000
r. pożegnała się z mamą, założyła tor-
nister na plecy i wyszła do szkoły, ale
tam nie dotarła. Rok wcześniej Sylwia
Iszczyłowicz, lat 9, z Zabrza, wracała
ze spotkania oazowego, jeszcze o 17
ludzie widzieli ją na ulicy, przy której
mieszkała. Kilka minut później już jej
nie było. Andżelika Rutkowska, lat 10,
z Koła, Karolina Siwek, lat 14,
z Połańca, Kamil Kowalczuk, lat 10,
z Gdańska – prawie dwustu nieletnich
w ciągu ostatnich piętnastu lat.

W żargonie policyjnym stanowią
kategorię „trwale zaginieni”.

Co roku znika w Polsce niemal
dwa tysiące dzieciaków do 13. roku
życia, ale większość odnajduje się
po jakimś czasie – żywa lub martwa.
Pozostaje niewielki, dziesięciopro-
centowy margines „trwałych”, któ-
rych zniknięcie otacza bolesna rana
tajemnicy. Czy żyją? Może cierpią?
Mijają miesiące, lata, a ich rodzice
umierają z rozpaczy. Ale wciąż wie-
rzą, że któregoś dnia dziecko zapuka
do drzwi… To najczęściej złudne
nadzieje, dzieci nie ma, a prócz
rodziców nikt ich nie szuka.

Tak dzieje się na całym świecie,
gdzie co roku bez wieści znika 100
tysięcy dzieci. Mówi się o nich zwykle
25 maja, kiedy to obchodzony jest
Dzień Zaginionego Dziecka będący
pretekstem do dyskusji nad tym,
w jaki sposób usprawnić system
poszukiwań, jak uczulić rządy i społe-
czeństwa na problem. W tym roku
o tych wszystkich Mateuszach, Syl-
wiach, Basiach przypomnieliśmy so-
bie wcześniej, 9 kwietnia, kiedy to
Gerry i Kate McCannowie, rodzice naj-
słynniejszego dziś zaginionego dzie-
cka – czteroletniej Madeleine – przed-
stawili w Parlamencie Europejskim
projekt zmian w procedurach związa-
nych z poszukiwaniem zaginionych
dzieci w krajach Wspólnoty. Chcą, aby
wiadomość o zniknięciu dziecka na-
tychmiast – a nie dopiero po kilkuna-
stu godzinach czy dniach – przekazy-
wana była do policji we wszystkich

krajach UE, a media we wszystkich
krajach pokazywały jego fotografię.

O ich Madeleine (3 maja 2007 r.
zniknęła z pokoju hotelowego w por-
tugalskim kurorcie Praia de Luz) służ-
by na granicy portugalsko-hiszpań-
skiej zostały poinformowane 12 go-
dzin po zdarzeniu, a wtedy ich córecz-
ka mogła być już dawno w Hiszpanii
albo dalej. Jej fotografie europejska
prasa zaczęła pokazywać dopiero
po kilku dniach.

Dzień Matki
Zdjęcia Mateusza Żukowskiego poja-
wiły się jedynie w lokalnym „Tygodni-
ku Zamojskim”: jak matka drobny,
rudowłosy, na nosie tysiące piegów.
Żukowscy mieszkają w malutkim
Ujazdowie w woj. lubelskim, wszyst-
kiego raptem kilkuset mieszkańców,
sąsiad zna sąsiada, na poszukiwania
chłopca ruszyła więc cała wieś.

– Jeszcze rano złożył mi życzenia
z okazji Dnia Matki – łka Marzena
Żukowska. Są prostymi, ubogimi ludź-
mi. Ona pracuje jako pokojówka, mąż
Andrzej jest na rencie. Oprócz Mateu-
sza mają jeszcze czwórkę dzieci.

Ten Dzień Matki Marzena będzie
pamiętać do końca życia: mąż poje-
chał na ryby, Mateusz miał jechać
z ojcem, ale się rozmyślił. Poszedł
z kolegami na podwórko... O godz. 21
zaczęła go szukać. Koledzy mówili, że
odprowadzili go pod dom, potem, że
„właściwie rozstali się w parku”. Roz-
suwała dłońmi każdy krzak. Może
spadł z drzewa? Może potknął się, zła-
mał nogę i leży gdzieś w trawie?
Na dzikiej plaży nad Wieprzem, koło
parku, znalazła w pokrzywach ubra-
nia syna. Ale nie wierzy, aby się utopił.

– Panicznie bał się wody – tłuma-
czy. Kiedy jeździł z ojcem na ryby,
wchodził do jeziora ledwie po kostki.
Nie wszedłby do rwącej rzeki. No i kto
kładzie ubrania w pokrzywach? Żeby
po wyjściu z wody poparzyć ręce
i nogi? Płetwonurkowie trzy razy
przeszukiwali dno. Mateusza nie zna-
leźli. Matka wyjeździła, wybłagała
po urzędnikach z województwa spe-
cjalistyczny sprzęt poszukiwawczy:
sonar i kamerę termowizyjną. Nic.
A przecież najważniejsze są pierwsze
trzy dni po zaginięciu, kiedy dzieciaka
szukają policja, sąsiedzi, ratownicy
z psami. Trwa totalna mobilizacja.

Kiedy zawiodła technika, pytała
o los syna wróżbitów (wszystkie matki
zaginionych dzieci szukają u nich ra-
tunku). Jeden mówił, że syn żyje, inny,
że zakopany leży, kolejny, że został
sprzedany „przy wódce” i wywieziony
gdzieś w Polskę.

Słynny Krzysztof Jackowski wska-
zał nawet na mapie miejsce, gdzie leży
ciało Mateusza. Przeszukali każdy ka-
wałek ziemi, który im wskazano. Nic.

– Gdybym tego nie przeżyła, pomy-
ślałabym, że żadna matka nie przej-
dzie przez takie piekło – Marzena Żu-
kowska spuszcza wzrok. – Że wcześ-
niej serce jej pęknie z bólu. A to już
minął rok…

Małgorzata Majchrzak z Jastrzębia-
-Zdroju, mama zaginionej przed dzie-
więciu laty Basi, przez ten pierwszy
rok łykała proszki od bólu głowy, piła
hektolitry kawy i wypalała dwie pacz-

Nikt ich już nie szuka: policja odłożyła akta ich spraw napółkę, detektywi rozłożyli ręce,
ichdziecikiedyś,popięciu,dziesięciu,choćbystulatach,stanąnaprogudomu.Spójrzmy

Dziecinko,
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nawet jasnowidze nie chcą już odbierać telefonów odrodziców. I tylko oni wierzą, że
wich oczy. Przypatrzmy się twarzom Zaginionych – pisze DorotaKowalska

Marzena i RyszardMajchrzakowie
z Jastrzębia-Zdroju od ośmiu lat nie wie-
dzą, co się dzieje z ich córką Basią

ki papierosów dziennie. Nie jadła, nie
spała, schudła ponad pięć kilo.

– Odbierałam tysiące telefonów,
odwiedziłam kilka wróżek, przyjmo-
wałam prywatnych detektywów – wy-
licza. Nic się dla niej nie liczyło, tylko
Basia.

Ocknęła się, kiedy zauważyła, że
zostawiła samym sobie trójkę pozo-
stałych dzieci. Nie dość, że tęskniły za
siostrą, to jeszcze ona, matka, je opuś-
ciła. 9-letnia siostra Basi przestała
mówić, jej starszy brat stał się agre-
sywny.

– Poszliśmy wszyscy na terapię do
psychologa – opowiada.

Marzenę Żukowską psycholog za-
pytał: „Chce pani stracić je wszystkie?
Pozostałą czwórkę także?”. Wtedy się
przebudziła.

– Dzieci, które zostają, nadają rodzi-
com sens życia – mówi psycholog An-
na Dziurka, która z ramienia Itaki
– Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginio-
nych, pomaga rodzinom zaginionych.
– Ale jeśli ginie jedyne dziecko, ludzie
często nie mają motywacji, by żyć.
Wpadają w depresję. Jeszcze dokąd
walczą, szukają, jakoś utrzymują psy-
chiczną równowagę.

Potem mobilizacja i stres wciąż są
wysokie, ale już nie ma rzeczy, którą
by jeszcze można zrobić.

– Człowiek staje się bezsilny, a to
zabija najbardziej – ciągnie psycholog.

Pytaniabezodpowiedzi
Z każdym miesiącem telefon dzwoni
coraz rzadziej, policja chowa akta
sprawy do szafy, nawet prywatni de-
tektywi, mimo że sowicie opłacani,
rozkładają ręce. Choć, teoretycznie,
poszukiwania trwają – do czasu aż
dziecko skończy 23 lata. Przez następ-
ne piętnaście jego zdjęcie figuruje
jeszcze w policyjnej bazie danych.
Po tym czasie znika także stąd. Ale
dziecko nie mogło przecież zginąć tak
po prostu. Co mogło się stać? Pojawia-
ją się hipotezy, których do tej pory nie
udało się udowodnić – i może nigdy
nie uda: że zostało porwane, wywie-
zione za granicę, oddane do adopcji,
sprzedane na narządy albo ktoś wyko-
rzystał je seksualnie.

– Nie mamy wątpliwości, że kwitnie
handel dziećmi, ale nie dysponujemy
twardymi danymi – mówi Katarzyna
Fenik z Fundacji Dzieci Niczyje. – Mo-
że dlatego, że tym procederem zajmu-
ją się zorganizowane grupy przestęp-
cze, a one nie zostawiają śladów ani
świadków – dodaje.

Oficjalnie policja nie ma nic do po-
wiedzenia – bo niczego nie wie na
pewno, a nie będzie spekulować.

Jeden z policjantów pracujący przez
lata w sekcji poszukiwań prywatnie
powie, że za trwałymi zaginięciami
dzieci stoją handlarze ludźmi i pedofi-
le. Pedofil porwie, wykorzysta, potem
zamorduje. Handlarze sprzedadzą da-
lej – dla seksu, na narządy, do pracy.

– Jest teoria, że część dzieci trafia
do holenderskich domów publicznych
– mówi.

gdzie jesteś
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Małgorzata Majchrzak setki razy
słyszała, że jej córkę zgwałcono,
wywieziono, sprzedano. – Już nawet
nie płaczę – mówi. Ważniejsza niż
przeżywanie po raz tysięczny wszyst-
kich możliwych scenariuszy horroru
z dzieckiem w roli głównej jest analiza
sytuacji: zrobiła już to, to i to. Co jesz-
cze zrobić można? Inaczej nic, tylko
z rozpaczy zwariować.

Zofia Siwek, matka Karoliny z Po-
łańca, od dziewięciu lat prześwietla
w pamięci każdy dzień przed zaginię-
ciem córki: co powiedziała, z kim się
spotkała, czy aby nie dała im jakiegoś
znaku. Karolina zniknęła 4 czerwca
1999 r., miała 14 lat. Przyszła po szko-
le, rzuciła książki i wyszła z domu, jak
stała, w spodniach i niebieskiej ko-
szulce. Do dziś się z mężem obwiniają,
że może przeoczyli jakiś niepokojący
sygnał, nie zauważyli nadciągających
chmur burzowych w codziennej ży-
ciowej gonitwie.

– W szóstej klasie miała świadectwo
z czerwonym paskiem, w siódmej było
już gorzej – Zofia Siwek pracuje
w szkolnym sekretariacie, mąż był
zatrudniony w elektrowni Połaniec.
Mają piątkę dzieci. Kiedy pytali Karoli-
ny, skąd się nagle wzięły kłopoty
w szkole, machała ręką: „Och, mamuś,
przestań, wszystko nadrobię”.

– To było takie dobre dziecko. Takie
pilne. Cały dzień siedziała przy książ-
ce. Albo słuchała muzyki. Nie wiem
sama… – matce łamie się głos.

Ożywia się nagle, bo jest kolejna
szansa. Niedawno rysownicy stworzy-
li nowy portret Karoliny, postarzając ją
o dziewięć lat. Już nie dziewczynka,
ale kobieta. Zdjęcie można oglądać
na internetowych stronach Itaki, jedy-

nej organizacji w Polsce zajmującej się
poszukiwaniem osób zaginionych.

Kiedywracanadzieja
W USA zaginionymi dziećmi i ich
poszukiwaniem zajmuje się specjalna
organizacja – Narodowe Centrum do
spraw Zaginionych i Wykorzystywa-
nych Dzieci (NCMEC). Założyli je
w 1984 r. zdesperowani Johna i Reve
Walshow, których syn Adam zaginął
w 1981 r. To zniknięcie nie mogło być
przypadkiem, bo przez trzy lata w po-
dobnych okolicznościach zaginęło 28
innych dzieci. Sprawę nagłośniły me-
dia, a pod naciskiem opinii społecznej
Kongres Stanów Zjednoczonych zo-
bowiązał się dofinansowywać działa-
nia Centrum.

Dziś jego partnerami jest 360 orga-
nizacji pozarządowych. Standardowo
zdjęcia zaginionych umieszczane są
na kartonach mleka, drukowane na
pocztówkach, zawieszane na ścianach
największej w USA sieci hipermarke-
tów Wal-Mart. Internetowa strona
Centrum z portretami zaginionych
– Missing Kids Website – notuje 2,8
miliona wejść dziennie. Podobne stro-
ny zamieszczające zdjęcia i informacje
o zaginionych funkcjonują w piętna-
stu krajach, zgromadzono na nich
dane 3 tys. dzieci. Taka działalność
przynosi sukcesy. Np. dzięki niemie-
ckiej stronie Vermisste Kinder udało
się wyjaśnić 41 przypadków zaginięć.
Dwójkę dzieci odnaleziono w USA,
inne w Istambule, Serbii, Hiszpanii
i na południu Francji.

Było to możliwe m.in. dzięki temu,
że fotografie dzieciaków są co jakiś
czas postarzane, wchodząc na tę stro-
nę można zobaczyć nie tylko, jak zagi-

nione wyglądały przed laty, ale jak
mogą wyglądać dziś.

Itaki (www.zaginieni.pl) nie stać na
zakup oprogramowania i zatrudnienia
specjalisty, który dokonywałby tzw.
progresji wyglądu. Dysponuje nimi
tylko policja, ale oprogramowanie
używane jest we wszystkich kryminal-
nych sprawach, więc nie ma szans, by
pracował tylko na potrzeby zaginio-
nych. – A to byłaby szansa dla dzieci
i ich bliskich, którzy wciąż z nadzieją
dzonią do nas i ślą mejle – mówi Kata-
rzyna Smól z Itaki.

Choć brzmi to strasznie, ta nadzieja
odżywa z każdą informacją o kolej-
nym zaginionym dziecku, bo wtedy
media wracają do starych historii.
I wówczas gdy gdzieś na świecie
cudem odnajdzie się poszukiwany
przez lata chłopiec czy dziewczynka.

Małgorzata Majchrzak, mama Basi,
wie wszystko o Austriaczce Nataschy
Kampusach, porwanej w wieku 10 lat
i odnalezionej po ośmiu latach. Prze-
czytała o niej każdy artykuł, bo prze-
cież jej historia może być historią jej
Basi. Porywacz uprowadził Nataschę
z ulicy, kiedy wracała ze szkoły. Przez
osiem lat przetrzymywał w ciemnej,
dźwiękoszczelnej celi. We wrześniu
2006 r. Natascha wykorzystała mo-
ment nieuwagi oprawcy i uciekła. On
sam, nim policja zdążyła go ująć, rzu-
cił się pod pociąg. Dziś Natascha jest
20-letnią kobietą i wraca do normal-
nego życia. Chce zdać maturę, pójść
na studia, nadrobić stracony czas.

Uciec udało się też Lisie Hoodless
i Charlene Lunnon z hrabstwa Sussex
w Wielkiej Brytanii – zostały porwane
przed dziewięciu laty przez pedofila,
który przez cztery dni przetrzymywał

TOMASZCICHOWICZ zDobregoMiasta, zaginąłw 1990 r.Miał 4 lata. Dziś – 22 lata SYLWIA ISZCYŁOWICZ zZabrza, zaginęław 1999 r.

Karolina Siwek z Połańca zaginęła
w 1999 r., miała 14 lat. Dziś – 23 lata.
Matka, Zofia, wciąż czeka na córkę

je we własnym mieszkaniu, wiązał raj-
stopami i wielokrotnie gwałcił. Dziś
mają po 19 lat i media przypomniały
sobie o nich, gdy niespodziewanie
na początku kwietnia po 24-dniowej
nieobecności odnalazła się 10-letnia
Shannon z Yorkshire.

„Nigdy nie przestawajcie szukać
zaginionych dzieci, bo te maluchy cza-
sami wracają” – powiedziały dzienni-
kowi „The Times” Lisa i Charlene.

O córce Małgorzaty Majchrzak
napisało niedawno jedno z kobiecych
pism. Zamieściło też fotografie dziew-
czynki – te stare i te postarzone. Zaraz
po tym zaczął dzwonić telefon: Polka
z Niemiec ponoć widziała jej Basię
w jednym z niemieckich banków.
Mężczyzna z Poznania był w stanie
przysiąc, że rozpoznał kobietę taką jak
Basia ze zdjęcia w tramwaju. I znów
pojawiła się nadzieja.

– Ciężko tak żyć w przepaści między
życiem a śmiercią – przyznaje Małgo-
rzata Majchrzak i patrzy na zdjęcia
dorosłej córki Nie przypuszczała
nawet, że będzie tak do niej podobna.

Łatwiej już chyba wiedzieć, że dzie-
cko nie żyje, wyprawić mu pogrzeb,
przeżyć żałobę, niż żyć w tej niepew-
ności. Trudno zacząć nowe życie, nie
rozliczając się ze starym.

Nauczyćsiężyćodnowa
Marzena Żukowska nie wyrzuciła
z domu żadnego ubrania Mateusza.
Nawet dziurawe skarpety wyprała
i ułożyła w szafie.

– Pogodziłabym się ze śmiercią. Bo
wtedy miałabym przynajmniej pew-
ność, że Mateusz jest spokojny, bez-
pieczny. Tak nie wiem nic – wzrusza
bezradnie ramionami. I czeka. Może
kiedyś przestanie.

ANDŻELIKA RUTKOWSKA z Koła, zaginęła 1997 r. Miała 9 lat. Dziś – 21 lat

A Itaka jest orga-
nizacją pożytku
publicznego.
Każdy podatnik
może przekazać
1 procent podatku
na poszukiwania
zaginionych..
Wystarczy w odpo-
wiednie rubryki na for-
mularzu PIT wpisać:
- dokładną nazwę:
Itaka – Centrum
Poszukiwań Ludzi

Zaginionych
- nr KRS: 000 012
6459
- oraz kwotę 1 proc.
podatku.
Urząd skarbowy
prześle tę kwotę
na konto Itaki.

A Centrum Itaka
działa non stop – 24
godz. Każdego dnia
pracownicy i wolonta-
riusze Itaki przyjmują

co najmniej trzy nowe
zgłoszenia zaginięcia.
Każdego dnia odnaj-
duje się przynajmniej
jedna osoba. Dzięki
Itace do domu powró-
ciło ponad 600 dzieci.
Pomoc jest udzielana
bezpłatnie.
Więcej informacji,
instrukcje wypełniania
PIT i gotowe formula-
rze na stronie:
1procent.zaginieni.pl
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Co się dzieje z dziećmi, które
znikają i nigdy się nie odnaj-
dują? Idą ulicą, bawią się
przed domem, a potem
moment i nie ma ich.
Można przypuszczać, że część
z nich padła ofiarą handlarzy
ludźmi, zorganizowanych grup
przestępczych.

Coraz częściej mówi się, że to
właśnie w naszym kraju prze-
padają bez wieści cudzoziem-
skie dzieci.
To prawda, jesteśmy zarówno
krajem tranzytowym, jak doce-
lowym w procedurze handlu
dziećmi, o czym mówią między-
narodowe raporty. Dzieci przy-
bywają do Polski przede wszyst-
kim z biedniejszych krajów
– z Mołdawii, Rumunii, Ukrainy,
Wietnamu. Są wykorzystywane
w seksbiznesie, zmuszane
do żebrania, do niewolniczej
pracy albo do popełniania prze-
stępstw, np. drobnych kradzie-
ży. W innych krajach dzieci
sprzedawane są też jako źródło
„części zamiennych” – w celu
wykorzystywania ich organów.
Nie znam takich przykładów
z Polski, ale nie można wyklu-
czyć, że tutaj także mają miej-
sce. Sprzedawane dzieci często
wykorzystywane są też do nie-
legalnych adopcji oraz do wy-
muszania zasiłków i innej
pomocy socjalnej.

Zaraz, zaraz, jak to do wymu-
szania zasiłków?
Zdarzało się także w Polsce, że
cudzoziemskie rodziny przyjeż-
dżały z nie swoimi dziećmi
z zamiarem otrzymania na nie
dodatkowych zasiłków, specjal-
nej pomocy socjalnej od pań-
stwa. Większy jednak problem
w tym, jak te dzieci są traktowa-
ne – wyłącznie jako narzędzia
do osiągania zysków.

Nie znalazłam wiarygodnych
danych na temat skali zjawi-
ska handlu cudzoziemskimi
dziećmi w naszym kraju.
Z raportu zamieszczonego
na stronie MSWiA wynika,
że w ubiegłym roku ofiarami
tego procederu padły cztery
osoby w wieku 15 i dwie
w wieku 16 lat. To chyba
wierzchołek góry lodowej?
Takich danych po prostu nie
ma. Wielkości tego zjawiska
możemy się zaledwie domyślać,
analizując fragmentaryczne
dane pochodzące z różnych źró-
deł. Na przykład Ministerstwo
Pracy zbadało w 2006 r. obec-
ność dzieci cudzoziemskich
w polskich placówkach opie-

kuńczych. Spośród 318 takich
dzieci, które w okresie półtora
roku trafiły z ulicy do naszych
placówek opiekuńczych, jedna
trzecia zniknęła bez wieści
przed upływem tygodnia. To
znaczy, że średnio co tydzień
w Polsce ginie bez wieści dwoje
dzieci cudzoziemskich! I nie
wiemy: skąd są, w jaki sposób
i dlaczego znalazły się w Polsce,
co tutaj robiły same, kto zorga-
nizował ich podróż. Warto pod-
kreślić, że w tej grupie wcale nie
dominują osoby „prawie doro-
słe” – sześćdziesiąt procent
z nich nie ukończyło 15 lat.
Można więc domniemywać,
że zostały wykradzione przez
osoby, które je w taki czy inny
sposób wykorzystywały.
Z danych ukraińskich organiza-
cji pozarządowych wynika, że
40 procent dzieci zaginionych
w tym kraju, którym udało się
wrócić, powiedziało, że były
przetrzymywane w Polsce.
Nie ma jednak zbiorczych
danych, w jaki sposób były
wykorzystywane.

Zna pani konkretne przykłady
losu takich dzieci w Polsce?
Wstrząsająca była historia sied-
miorga rodzeństwa z Ukrainy
wywiezionych na handel: jakoś
udało im się oswobodzić,

poprosiły w Polsce o status
uchodźców. Kiedy rozmawiali
z nimi psycholodzy, wyszło
na jaw, że były wykorzystywane
seksualnie. Sprawa trafiła
do prokuratury. Ale przecież to
nie tylko dzieciaki z Ukrainy. To
choćby historia 13-letniej Biało-
rusinki znalezionej w jednym
z warszawskich domów pub-
licznych. „Pracowała”, tak samo
jak dorosłe kobiety, które trafiły
tam z własnej woli. Pamiętam
też historię małego Wietnam-
czyka więzionego w willi w nie-
wielkiej miejscowości pod War-
szawą. Sąsiedzi zauważyli, że
dziecko jest tam przetrzymywa-
ne wbrew własnej woli, i zawia-
domili policję… Jednak nie po-
trafię powiedzieć, jaki los był

przeznaczony temu chłopcu.
Z raportów UNICEF-u wynika,
że wiele wietnamskich dzieci
trafia do Czech jako tania siła
robocza oraz do seksbiznesu.

Na polskich ulicach znów,
po latach przerwy, pojawili się
mali Rumuni żebrzący o pie-
niądze. To efekt wejścia
Rumunii do UE oraz coraz bar-
dziej otwartych granic?
I wielkiej niefrasobliwości rzą-
dów wielu krajów wobec boles-
nego problemu, jakim jest han-
del dziećmi. Niedawno moi
przyjaciele wybierali się
do Włoch na narty i chcieli
zabrać kolegę swojego syna.
Wyraziłam obawę, że przewo-
żenie obcego dziecka przez gra-
nice nie będzie proste i może
wymagać dodatkowych doku-
mentów, np. w postaci notarial-
nie poświadczonej zgody jego
rodziców. Okazało się jednak, że
nic z tych rzeczy – wystarczy
paszport dziecka. A przecież dla
handlarzy ludźmi załatwienie
lewego paszportu to żadna sztu-
ka. Zresztą dziś, kiedy można
przejechać z jednego niemal
krańca Europy na drugi i nie być
zatrzymanym przez żadne służ-
by, przemycenie dziecka z kraju
do kraju jest łatwiejsze niż kie-
dykolwiek.

Niefrasobliwość państw to
jedno, dla mnie wstrząsająca
jest bezduszność, z jaką choć-
by te żebrzące dzieci są trak-
towane. Ludzie odwracają
głowy, w najlepszym przypad-
ku dadzą parę groszy i tyle.
A przecież dla każdego,
a zwłaszcza dla policji czy straży
miejskiej powinno być jasne, że
miejsce dziecka nie jest na ulicy,
tylko w szkole. Tymczasem nikt
albo prawie nikt się nimi nie
interesuje, bo to kłopot: trzeba
ustalić, skąd takie dziecko
pochodzi, czy ma rodziców lub
opiekunów, a co gorsza, zapew-

nić mu spanie, jedzenie, szkołę,
podstawowe rzeczy. Nawet
kiedy takie dziecko trafi
do jakiejś placówki, też nie zaw-
sze jest różowo. Pamiętam
pogardę, z jaką jedna z pracow-
nic pogotowia opiekuńczego
mówiła o dziewczynkach ze
Wschodu, które prawdopodob-
nie miały trafić do domu pub-
licznego – w bagażu miały pełno
ciuchów i kosmetyków.
A przecież dzieci – ofiary han-
dlarzy ludźmi – nie są winne
temu, co je spotyka. Nawet jeśli,
co się zdarza, same idą za prze-
stępcami omamione obietnica-
mi lepszego życia, możliwością
pomocy rodzinie, przygodą.
W Rumunii przebadano dzieci
z klas od trzeciej do piątej szko-
ły podstawowej. Okazało się, że
dla trzech czwartych życiowym
celem był wyjazd z kraju za gra-
nicę. Jeśli w dodatku dziecko
pochodzi z rodziny, gdzie nie
najlepiej się dzieje, jest tym
podatniejsze na sugestie czy
obietnice tych, którzy chcą je
sprzedać bądź wykorzystać.

My coraz lepiej pilnujemy
swoich dzieci, coraz lepiej
idzie nam uświadamianie ich
o zagrożeniach, o tym, że nie
należy ufać obcym ludziom.
Przyszedł czas, aby zwrócić
uwagę także na cudze dzieci,
nawet jeśli mówią innym języ-
kiem imają inny odcień skóry.
Powiedziałabym, że takim dzie-
ciom trzeba szczególnie pomóc.
Samo w obcym kraju dziecko
narażone jest na wiele niebez-
pieczeństw – a często nie ma
oparcia w nikim. Wystarczy
tylko wyobrazić sobie, że to
nasze dziecko siedzi samo
na ulicy obcego miasta.

RozmawiałaMira Suchodolska
m.suchodolska@polskatimes.pl

Pomóż małym cudzoziemcom
www.forummigracyjne.org

Miała 9 lat. Dziś – 17 lat DARIAMŁYNARCZYK z Piły, zaginęła w 1995 r. Miała 14 lat. Dziś –26 lat BEATA CECYLIA RADKE z Poznania, zaginęła w 1975 r. Miała 9 lat. Dziś – 42 lata

Ewę Iszczyłowicz z Zabrza w 1999 r.
poznali ludzie w całej Polsce, z zapar-
tym tchem sekundowali jej w poszuki-
waniach córki. Zrobiła wszystko, aby
świat dowiedział się o jej zaginionym
dziecku. Każdy śląski taksówkarz miał
przy sobie wydrukowany na koloro-
wym papierze portret Sylwii, jej por-
trety wisiały na murach i słupach ogło-
szeniowych, na szybach autobusów
i tramwajów. O Sylwii napisały chyba
wszystkie czasopisma, telewizje na-
kręciły reportaże, a wszędzie wypo-
wiadała się ona, matka.

Wciąż wierzyła, że któregoś dnia
Sylwia zapuka do drzwi domu i opo-
wie, co się stało. Cuda się przecież zda-
rzają. Ale traciła siły.

– Nie potrafię się już śmiać ani cie-
szyć. Nie potrafię odpoczywać. To
życie w ciągłym napięciu, oczekiwa-
niu, w ciągłej niepewności – mówiła
mi pięć lat temu. – Córka jest obecna
we wszystkim, co robię, nie ma dnia,
żebym o niej nie myślała. Przeszłam
przez to i postanowiłam żyć dalej.
Wychowuję dwóch synów. Jestem im
potrzebna. Nie mogę się rozklejać, pła-
kać. Muszę być twarda – tłumaczyła.

Zmieniła adres zamieszkania i nu-
mer telefonu. Nie chce już rozmawiać
z dziennikarzami.

Rzecznik prasowy zabrzańskiej po-
licji informuje, że „pani Iszczyłowicz
jest wdzięczna wszystkim, którzy an-
gażowali i angażują się w poszukiwa-
nia jej córki. Ale ona nie chce już opo-
wiadać o swoim bólu. Rozdrapywać
ran na nowo”.

Wciąż czeka na Sylwię, ale musi
nauczyć się żyć bez niej. A

d.kowalska@polskatimes.pl

W Polsce

giną bez

śladu mali

Białorusini

i Ukraińcy

Tomogłobyćtwojedziecko
Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne

Marzena i An-
drzej, rodzice
Mateusza
Żukowskiego,
codziennie modlą
się o jego powrót
do domuW
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Frytka to nie zakonnica

Jest Pani w czołówce osób naj-
częściej pojawiających się
na internetowych forach plotkar-
skich. A przecież deklarowała
Pani, że chce uciec od wizerunku
skandalistki...
Tabloidy i internetowe fora plotkar-
skie rządzą się swoimi prawami. Ich
autorzy wypisują co chcą, a my na to
nie mamy żadnego wpływu. Wszy-
scy wiemy, że w show-biznesie naj-
lepiej sprzedaje się zawsze skandal
i plotka. W dodatku tania, bzdurna,
wyssana z palca. Ale prawda też jest
taka, że media, VIP-y i gwiazdy są
bardzo ze sobą powiązane i napę-
dzamy się wzajemnie. Mimo to
postanowiłam zareagować. Zosta-
łam naczelną portalu, na którym
gwiazdy będą miały nie tylko możli-
wość obrony i zdementowania plo-
tek na swój temat, ale także stu-
procentowy wpływ na treść za-
mieszczanych informacji. W przysz-
łym tygodniu portal zostanie uru-
chomiony.

Uważa się Pani za gwiazdę?
Nie, tak o sobie nie myślę. Gwiazdą
nazywa się teraz każdego, kto się
pokaże w telewizji. Na bycie gwiazdą
trzeba sobie zapracować i trzeba
mieć bardzo duże osiągnięcia. Pra-
cuje się na to latami.

A kto dla Pani jest teraz gwiazdą
w Polsce?
Edyta Górniak, Joasia Brodzik, bar-
dzo lubię też Agnieszkę Dygant. One
zapracowały na swój sukces. Ale
prawdziwych gwiazd, takich jak
na Zachodzie, w Polsce nie ma.
Bo u nas nie ma prawdziwego show-
-biznesu, opartego na dużych pie-
niądzach.

Wkurza się Pani, kiedy mówią
o Pani: „znana z tego, że jest
znana”?
Wkurzam się.

Więc to nieprawda?
Przecież sam fakt, że przez cztery
lata utrzymuję się w Warszawie
oznacza, że coś robię, a nie tylko
chodzę na imprezy.

Ale wystąpiła Pani w teledysku
KASY „Znana z tego, że jest
znana”...
Tak. Zrobiłam to, by pokazać, że
mam absolutny dystans do siebie.
Ciężko pracuję. Nikt mi nie daje pie-
niędzy ani mnie nie utrzymuje. Nie
mam sponsorów, bo lubię
do wszystkiego dochodzić sama.

W telewizji Tele 5 prowadzi Pani
program „Lub czasopisma”.
Pamięta Pani aferę polityczną,
jakiej dotyczą te słowa?
Nie... Jaką aferę?

Aferę Rywina i manipulację usta-
wą medialną...
A tak... Telewizja to moje kolejne
doświadczenie. Dużo się tu uczę.

Ale to program plotkarski, prze-
gląd kolorowej prasy...
Ale bardziej naśmiewamy się w nim
z tego, w jaki sposób jest to opisywa-
ne. Zazwyczaj wszystko jest wy-

olbrzymiane. Kiedyś przeczytałam
w „Życiu na gorąco”, że spotykam
się z Janem Wieczorkowskim. To
bzdura. Nawet nie byliśmy na jednej
wspólnej imprezie.

Interesuje się Pani polityką? Sły-
szałam Pani opinię, że polityka
w Polsce to reality show albo
Muppet Show...
Wszyscy widzimy, co się w tej chwili
dzieje w polityce. To przerażające.
Czasami odnoszę wrażenie, że to są
prywatne potyczki polityczne mię-
dzy partiami.

Co ma Pani na myśli?
Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie
konkretnie wypowiedzieć się na ten
temat. Teraz, szczerze mówiąc, nie
interesuję się tym. Czekam, czy coś
się zmieni na lepsze. Na razie są
tylko słowa, słowa, słowa. Niech
słowa polityków zamienią się
w czyny.

Co Pani robi poza programem
„Lub czasopisma”?
Piszę m.in. felietony do miesięczni-
ka„Gentleman”. W tej chwili przygo-
towuję się do bardzo dużego projek-
tu, ale nie chciałabym o tym mówić
szczegółowo.

Czego ten projekt dotyczy?
Filmu, oczywiście. Moi marzeniem
jest pracować w zawodzie aktorki.
W ubiegłym roku skończyłam szko-
łą aktorską.

Jaką?
Obroniłam na piątkę licencjat
w Wyższej Szkole Komunikowania
i Mediów Społecznych w Warsza-
wie. Pisałam pracę na temat począt-
ków twórczości Romana Polańskie-
go, do „Noża w wodzie” włącznie.
To temat bliski mojemu sercu.
Cenię Romana Polańskiego, który
był zaprzyjaźniony z moim dziad-
kiem. Myślę, że to mnie zainspiro-
wało. Kiedy Roman Polański był
w Polsce podczas premiery „Tańca
wampirów”, spotkaliśmy się i poro-

zmawialiśmy. Zrobił na mnie
ogromne wrażenie.

A Pani na nim?
Myślę, że też pozytywne, ponieważ
kiedy pisałam pracę licencjacką,
pozwoliłam sobie napisać do niego
list, w którym poinformowałam go,
że piszę taką pracę i zadałam mu
kilka pytań. Dostałam później
od niego bardzo ciepły list.

Co Panią interesuje w aktorstwie?
Najfajniejsza w tym zawodzie jest
możliwość wcielania się w różne
postacie. Można spróbować być
tym, kim się chce. Interesuje mnie
głównie aktorstwo filmowe.
29 kwietnia w Warszawie w kinie
Luna będzie premiera filmu doku-
mentalnego „Pojechał, zobaczył”
Michała i Wojtka Węgrzynów
z moim udziałem.

Gra Pani w tym filmie samą sie-
bie?
Tak. Biedny chłopak spotyka obcą
osobę, czyli mnie, Agnieszkę
Frykowską. Ale on nie wie, że ja to
jestem ja. Rozmawiamy o uczuciach
i o życiu. Film dostał dobre recenzje
na festiwalu filmowym w Gdyni.
Sądzę, że idę w dobrym kierunku.

Jakich osiągnięć spodziewa się
Pani w aktorstwie?
Chciałabym być dobrą aktorką,
dostającą fajne propozycje, w któ-
rych będę mogła wykazać się talen-
tem aktorskim i warsztatem. Liczę,
że w końcu ludzie będą mnie
postrzegali nie przez pryzmat pro-
gramu reality show, w jakim kilka lat
temu wystąpiłam, tylko tego, co
robię w aktorstwie.

Kto utwierdził Panią w przekona-
niu, że warto iść tą drogą i po-
chwalił Pani umiejętności?
Na przykład Adam Hanuszkiewicz,
który miał ze mną zajęcia w szkole.
Powiedział, że widzi we mnie poten-
cjał. Utwierdziła mnie też w tym
Magda Cwen, jego żona, która jest

dla mnie niesamowitą osobowością.
W ogóle bardzo ciepło mnie przyjęto
w tej szkole. Nie wracano do Big
Brothera, ale dopingowano mnie.

Nie chciała być Pani Frytką, wola-
ła ją zamienić na Freekę. Czy lubi
Pani Freekę?
Nie, w ogóle nie ma Freeki. To miał
być mój pseudonim, kiedy przymie-
rzałam się do nagrania płyty. Dziś
uważam, że każdy musi być sobą.
Jestem Agnieszką Frykowską, a nie
Frytką czy Freeką.

Trudno będzie wymazać z ludzkiej
pamięci Frytkę. W cyklu „Najwięk-
sze skandale telewizji”, nadawa-
nym przez TVN, słynna scena
z Big Brothera, kiedy uprawia Pani
seks z Kenem, zajmuje jedno
z czołowych miejsc. Nie ucieknie
Pani od tego...
Trudno, żeby to się nie znalazło
w programie, zwłaszcza że na tym
zarobiono dużo pieniądze. To był
przełom dla telewizji, wręcz rewolu-
cja, złamane zostało tabu. Choć
oczywiście zostało to mocno wyol-

brzymione, ale tak działają media,
którym zależy na oglądalno-
ści. Kreują ludzi w taki sposób, w jaki
chcą, żeby byli odbierani.

Jest Pani dumna, że to tabu zosta-
ło złamane przy Pani udziale?
Trudno powiedzieć, czy jestem
z tego dumna... Być może w pewien
sposób Big Brother pozwolił mi
zaistnieć, ale teraz trzeba pracować.

Nie sądzi Pani, że posunęła się
Pani za daleko?
Niczego nie żałuję. Myślę, że odnio-
słam już sukces, bo się nie poddałam
i cały czas idę do przodu. Nie jest
sztuką zaistnieć, jeżeli ma się plecy,
pieniądze i koneksje. Sztuką jest
odbić się od dna i starać się praco-
wać na siebie i na swój sukces.

Uważa Pani, że Big Brother zapro-
wadził Panią na dno?
Nie ma co ukrywać, że czułam się
potem osaczona, zostawiona sama
sobie. Wszystkie media tym się za-
interesowały. Wszyscy mnie oce-
niali przez pryzmat tego, co zoba-
czyli. Nie będę wszystkim tłuma-
czyła, jaką osobą jestem. Najważ-
niejsze, że moi bliscy to wiedzą.
Swoją drogą, człowiek cały czas się
zmienia. Stajemy się bogatsi
o doświadczenia. Wyciągamy
z nich wnioski: zaczynamy iść
dobrą prostą drogą albo się
zapętlamy. Myślę, że ja poszłam
dobrą drogą.

Czy dziś wystąpiłaby Pani w takim
programie?
Nie, nie wystąpiłabym już w żadnym
reality show.

Ogląda Pani obecną edycję Big
Brothera?
Nie. Nie mam nawet na to czasu,
gdyż dużo pracuję. Rzadko w ogóle
oglądam w tej chwili telewizję.

Ale zapewne słyszała Pani, że Jola
Rutowicz, zwyciężczyni ostatniego
Big Brothera, nazwała Panią, cytu-
ję „totalną dziwką”, która powinna
wyjechać z kraju...
Słyszałam, ale to dla mnie żaden
autorytet. Przykro mi tylko, że oce-
nia mnie osoba, która kompletnie
mnie nie zna. Nie będę tego komen-
tować, a tym bardziej nie mogę sobie
pozwolić, by ta dziewczyna wylan-
sowała się poprzez to, że ja zareagu-
ję na jej słowa. Do sądu nie pójdę, bo
szkoda mi czasu na takie głupoty.

Nie do końca udaje się Pani uciec
od dawnego wizerunku. Czy nie
jest tak dlatego, że brak Pani kon-
sekwencji? Przecież lubi się Pani
pokazywać w śmiałych strojach...
Jestem, jaka jestem. Na siłę się nie
będę zmieniać. To, że uciekam
od wizerunku Frytki, nie znaczy,
że zmienię całą swoją osobowość
i nagle stanę się zakonnicą. Tym
bardziej że mam takie geny, jakie
mam. Ale na pewno jak wstaję
rano mogę sobie spokojnie powie-
dzieć: Dziewczyno, możesz sobie
spojrzeć w twarz, gdyż niczego
takiego nie zrobiłaś, czego mogła-
byś żałować.

Niczego nie żałuję. Ale nie wystąpiłabym już w żadnym reality show – zarzeka
się Agnieszka Frykowska w rozmowie z Joanną Leszczyńską

CV

Agnieszka Frykowska,
łodzianka, 31 lat, córka operatora
filmowego Bartłomieja
Frykowskiego i wnuczka polskie-
go pisarza i aktora, Wojciecha
Frykowskiego, zamordowanego
wraz z żoną Romana Polańskiego
Sharon Tate w 1969 roku w Ame-
ryce.
Absolwentka technikum hotelar-
skiego i obsługi ruchu turystycz-
nego oraz Wyższej Szkołę Komu-
nikowania i Mediów Społecznych
w Warszawie. Po „gorącym”
występie w 2003 roku w Big
Brotherze, zyskała opinię
skandalistki. Teraz próbuje sił
w aktorstwie i mediach. Dwukrot-
nie brała udział w sesji dla mie-
sięcznika „Playboy”.
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P
ierwszy raz starto-
wałem zaraz
po maturze. Naczy-
tałem się biografii
znanych polskich
reżyserów, którzy

kończyli łódzką szkołę filmową,
więc postanowiłem też startować.
Ale kiedy głębiej wszedłem w świat
filmu, okazało się, że niewielu
absolwentów tej uczelni robi wiel-
kie kariery – opowiada młody reży-
ser. – Poza tym za każdym razem,
kiedy słyszałem na egzaminie, że
nie nadaję się na reżysera, rosła
moja motywacja, żeby nim zostać.
Żeby pokazać tym mądrym gło-
wom, że mogę robić filmy. I to
dobre.

Drzwi do filmu, zatrzaśnięte
przez szkołę filmową, Sławek otwo-
rzył wytrychem. W tym roku robi
magisterium na filmoznawstwie
na Uniwersytecie Łódzkim.

Gremlin w lesie
W maju w okolicach Dobronia
i Brzezin rozpoczną się zdjęcia
do „Leśnych dołów”, najnowszego,
trzeciego z kolei, filmu Sławka.
Superprodukcja to nie będzie.
Budżet wynosi ponad sto tysięcy
złotych, 20 dni zdjęciowych. Głów-
ną rolę męską zagra Marek
Frąckowiak, serialowy wójt
Tulczyna w „Plebanii”. Aktor szyb-
ko się zgodził na występ.

– Sama poleciłam Sławkowi
Kulikowskiemu Marka – przyznaje
Krystyna Gierłowska, agentka
Marka Frąckowiaka. – Bardzo spo-
dobał mi się scenariusz. Sławek ma
bardzo ciekawe pomysły. I ma taką
pasję w sobie. Wróżę mu świetną,
reżyserską karierę.

Marek Frąckowiak w „Leśnych
dołach” wcieli się w rolę gremlina.
Film na pograniczu horroru
i fantasy będzie opowiadał o parze
młodych ludzi, którzy zabłądzili
w lesie i trafili do opustoszałego
domu. Główną rolę kobiecą zagra
Teresa Dzielska, aktorka występu-
jąca w serialu „Barwy szczęścia”.

– Znalazłem dobrego operatora
i dźwiękowca. Chcę, żeby film był
profesjonalnie zmontowany
i udźwiękowiony – nie ukrywa Sła-
wek Kulikowski. – Chcę robić coraz
lepsze produkcje i dojść do etapu,
kiedy na nakręcenie filmu będę
miał budżet rzędu kilku milionów
złotych.

Na razie sponsorzy nie stoją
w kolejce u drzwi Sławka
Kulikowskiego. Część pieniędzy
na obraz „Leśne doły" dostał
od swojego kuzyna Pawła
Kulikowskiego, który został
współproducentem filmu.

– Kuzyn mnie przekonał.
A ponieważ razem rozpoczynaliś-
my zabawy z filmowaniem, chętnie
przystąpiłem do pomysłu – zdra-
dza Paweł Kulikowski. – Może
w przyszłości będziemy robić filmy
jak bracia Coen, którzy zdobyli
kilka Oscarów.

Tylko nie popsuj
kamery
Kiedy Sławek miał 10 lat, jego ojciec
przywiózł z Zachodu kamerę
wideo. Sławek nie mógł oderwać
od niej wzroku i szybko nauczył się
ją obsługiwać. Do zabawy przyłą-
czył się jego kuzyn Paweł
Kulikowski. Byli jak bracia.

– Razem rozpoczynaliśmy przy-
godę z kamerą. Podglądałem pracę
w warsztacie sąsiada. Razem
z kuzynem biegaliśmy też z kamerą
po lesie. Musiałem uważać

na rodziców, którzy nie chcieli mi
dawać kamery – opowiada Sławek
Kulikowski. – Bali się, że ich dzie-
sięcioletni synek ją popsuje, więc
filmowałem po kryjomu. Po latach
znowu z Pawłem będziemy robić
nasz najnowszy film.

Na pierwszy film „W matni” Sła-
wek pożyczył pieniądze od rodziny
i znajomych. Raptem kilka tysięcy
złotych. Zdjęcia trwały 10 dni.
Drewniany domek letniskowy
w Dobroniu, który znajdował się
naprzeciw domu Sławka, idealnie
nadawał się na miejsce akcji. Sceno-
grafię stanowiły sprzęty domowe.

– Poprosiłem sąsiadkę, która
mieszka w Łodzi i do Dobronia

przyjeżdża tylko w weekendy lub
na wypoczynek, byśmy mogli roz-
stawić w domu sprzęt – zdradza
dobronianin. – Chętnie zgodziła się
i zostawiła klucze. Kiedy po tygod-
niu przyjechała i zobaczyła całko-
wite przemeblowanie, myślałem, że
nas wyrzuci. Była wściekła, ale dała
się przeprosić.

Poproszę o urlop, bo
syn reżyseruje
Podczas kręcenia „W matni” docho-
dziło do śmiesznych, a czasami groź-
nych sytuacji. Furgonetka z aktora-
mi zatrzymała ruch przed przejaz-
dem kolejowym w Dobroniu.
Wszystko po to, aby Sławek mógł
nakręcić kilkusekundowe ujęcie.
W aptece, gdzie jeden z aktorów,
ucharakteryzowany na pobitego
człowieka, chciał kupić bandaże,
aptekarka chciała dzwonić po pogo-
towie. Podczas sceny upadku z czte-
rometrowych schodów zapomniano
o położeniu materacy na betono-
wych płytkach. Na szczęście, skoń-
czyło się na sińcach.

Aktorzy, podobnie jak przy krę-
ceniu drugiego filmu „Olek”, stoło-
wali się w domu Sławka
w Dobroniu. Żywiła ich jego mama,
która na czas kręcenia zdjęć wzięła
urlop w pracy.

– Na początku trochę wątpiłam, że
syn może zostać reżyserem. No, bo
co to za zawód – uśmiecha się Adela
Kulikowska. – Dziś wiem, że stać go
na wiele i wspieram jak tylko mogę.

Podobnie myśli Jan Kulikowski,
ojciec Sławka.

– Nie wiem, co by Sławek teraz
robił, gdybym przed wielu laty nie
przywiózł do domu kamery. Praco-
wałem wtedy na Zachodzie. Kame-
ra wideo miała służyć do nagrywa-
nia uroczystości rodzinnych – zdra-
dza. – Nie przypuszczałem, że tak
to wszystko się potoczy. Dobrze, że
Sławek ma tyle energii w sobie.
I przede wszystkim wie, czego chce
w życiu. To najważniejsze.

Sąsiad, trzymaj
lampę
W produkcję dwóch pierwszych fil-
mów Sławek zaangażował rodzinę,
sąsiadów i znajomych. Każda para
rąk była potrzebna. A to żeby potrzy-
mać lampę oświetleniową, a to żeby
ciuchy do przebrania pożyczyć.
Mariusz, starszy brat Sławka, robił
za kierowcę i dowoził obsadę

na plan własnym samochodem.
Do „W matni” oraz „Olka” Sławek

chciał zaangażować do epizodów
znanych aktorów. Szukał kontaktu
przez agencje filmowe i agentów
reprezentujących aktorów.

– Nikt o mnie wtedy nie słyszał
i nie znał. Byłem trochę naiwny,
myśląc, że uda mi się przekonać
aktorów na topie – przyznaje dziś
Sławek. – Chciałem tylko, żeby
zagrali kilka scen. Wystarczyłby
jeden dzień zdjęciowy, ale nie stać
mnie było na wyłożenie piętnastu,
dwudziestu tysięcy złotych za kilka
godzin pracy. To był prawie cały
budżet filmu. Zwróciłem się więc
do trochę starszych, uznanych
aktorów. I oni bardzo mi pomogli:
Ewa Szykulska, Jan Machulski,
Henryk Gołębiewski.

„Olek” otwiera drzwi
Po premierze „Olka”, który był tak
naprawdę reżyserskim debiutem
Sławka Kulikowskiego, jego kariera
nabrała tempa. Film tak spodobał
się krytykom, że znalazł się na ogól-
nopolskim festiwalu filmowym
w Gdyni w 2006 roku, gdzie był pre-
zentowany w konkursie kina nieza-
leżnego. Nagrody nie zdobył, ale

od Gdyni kariera Sławka mocno
przyspieszyła.

„Olka” kupiła telewizja Canal
Plus. Sławek otrzymał też zaprosze-
nie na festiwal filmów polskich
do Kalifornii.

– W Hollywood spotkałem naj-
większe gwiazdy kina polskiego,
także jednego z najlepszych operato-
rów na świecie Janusza Kamińskiego.
Podczas rozmów zachęcali mnie,
żebym dalej robił to co robię. To dało
mi jeszcze większego poweru
i utwierdziło w przekonaniu, że to ja
mam rację, a nie profesorowie z łódz-
kiej filmówki – opowiada Sławek.
– Z Januszem Kamińskim podzieli-
łem się pomysłem na najnowszy film.
Bardzo mu się spodobał. Scenariusz
do „Leśnych dołów” napisałem
w części w Hollywood. Po powrocie
do domu tak się zaangażowałem, że
pracowałem nad tekstem po kilka-
naście godzin dziennie, zapominając
nawet o posiłkach.

Z Kalifornii Sławek przywiózł
jedną, najważniejszą naukę. Odwie-
dzając największe studia w Kalifor-
nii, przekonał się, że pracują w nich
ludzie podobni do niego. Którzy
może nie kończyli prestiżowych
szkół, ale mają pasję.

Kiedy Sławomir Kulikowski z Dobronia pod Łaskiem po raz pierwszy wziął kamerę wideo do ręki,
nie przypuszczał, że sztuka filmowania stanie się jego życiową pasją. Dziś 24-letni Sławek kręci
trzeci film. Za kilka lat zamierza spełnić marzenie o pracy w kalifornijskich studiach filmowych.
Jakby wbrew łódzkiej szkole filmowej, gdzie kilkakrotnie odrzucano jego kandydaturę na studia
reżyserskie – pisze Tadeusz Sobczak

Na pierwszy

film pożyczył

pieniądze

od rodziny

i znajomych
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Sławek Kulikowski chce wrócić do Hollywood, ale jako reżyser

go kręci
Tylko film
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Wójcik do dziś trudno się z tym
pogodzić. – Ona bardzo to przeży-
wała.

Tak samo jak fakt, że jej rodzice
poszli za Hitlerem. Gdy miała kilka-
naście lat, zapytała wprost: czy mój
tata walczył po niemieckiej stronie?

Iśka już tu nie
mieszka

W Dobrej Wodzie Iśka mieszkała
przez 6 lat. Gdy jej przybranej
matce Antoninie Majchrowskiej
zaczęło szwankować zdrowie,
zaczęła się starać o miejsce w domu
dziecka dla małej. Maria Izabela
Wojna trafiła w okolice Łodzi.
– Z mężem ją tam odwiedzaliśmy
– Gabriela Wójcik już po śmierci
Antoniny Majchrowskiej została

przez sąd wyznaczona na prawną
opiekunkę dziewczynki. – Potem
trafiła do Rawy Mazowieckiej, zapi-
sała się do szkoły rolniczej. Prze-
nieśliśmy ją do Piotrkowa, potem
zaczęła pracować w fabryce żyletek
w Rawie, już po ślubie przeniosła
się z rodziną do Łodzi.

Na święta i na wakacje przyjeż-
dżała do Dobrej Wody, za mąż
wyszła w 1965 roku. – Byliśmy
na ślubie – Gabriela Wójcik z dumą
pokazuje zdjęcia Iśki w welonie. Są
też inne: z komunii jej córki (dziew-
czynka podobna do matki jak dwie
krople wody), z mężem i dziećmi
w Dobrej Wodzie.

– Ona tu chciała być pochowana
– seniorka z Dobrej Wody ociera
łzę. – Obok swojej przybranej

matki. Zmarła w zeszłym roku
na tętniaka. Pochowali ją
przy mężu, w Łodzi.

W Dobrej Wodzie coraz trudniej
o takich, którzy by jeszcze Marię
Izabelę Wojnę pamiętali. Jeśli już, to
jako „tę Mongołkę, co
do Wójcikowej przyjeżdżała”.

Rąbek tajemnicy
Gabriela Wójcik i jej dzieci

pamiętają lata 60., gdy kości ze
zbiorowego grobu w Sulejowie
walały się po lesie. Władze organi-
zowały nawet akcję zbierania kości
i ponownego grzebania. Wszystkie
szczątki z rowu ciągnącego się
po obu stronach ul. Opoczyńskiej
rok temu ekshumowała Polsko-
–Niemiecka Fundacja „Pamięć”.

– Oprócz niemieckich nieśmier-
telników, znaleźliśmy kilka należą-
cych do żołnierzy z oddziałów
turkiestańsko-azerskich, które
pomagały Niemcom – opowiada
Maciej Milak, współpracujący
z „Pamięcią”. Rekrutowały się albo
z radzieckich jeńców, którzy prze-
chodzili na niemiecką stronę, albo
spośród Rosjan, którzy po zajęciu
przez Wehrmacht wschodnich
ziem zaciągali się do niemieckich
oddziałów. Sami Niemcy nazywali
ich „legionem obcoplemiennym”,
a od jesieni 1944 r. używali do walk
z partyzantami. W sumie
w Sulejowie odkryto szczątki około
280 osób. – Masowe groby żołnie-
rzy z takich oddziałów znaleźliśmy
też np. w Piotrkowie Trybunalskim,
gdzie był garnizon turkmeński.

Szanse, że ojciec Marii Izabeli
Wojny przeżył wędrówkę na zachód
są nikłe. Gdyby wpadł w ręce
Rosjan, ci rozstrzelaliby go. Maciej
Milak od mieszkańców Sulejowa
słyszał, że już po przejściu frontu
Rosjanom zdarzało się ująć kogoś
z takiego oddziału. Wtedy prowa-
dzili go do rowu przy Opo-czyńskiej
i rozstrzeliwali. Co się stało z tatą
Iśki? Prawdopodobnie to samo, co
z matką. Tylko pochowano go
w innym masowym grobie. Gdzie,
tego już się pewnie nie dowiemy.

Wojna z Dobrej Wody

N
azywała się Maria
Izabela Wojna.
Miała skośne
oczy, tak jak jej
rodzice, i skłon-
ność do samot-

nych wycieczek gdzieś hen, w dale-
kie pola. Była córką oficera, który
służył w oddziałach pomocniczych
Wehrmachtu, i ciemnowłosej pięk-
ności, która mu towarzyszyła.
Dziewczynka miała może dwa dni,
gdy przeżyła apokalipsę: spośród
kilkuset osób, które 17 stycznia 1945
roku znalazły się na opoczyńskiej
szosie w Sulejowie, ocalała właśnie
ona. Wojenne dziecko przygarnęli
mieszkańcy Dobrej Wody, ale ona
step miała we krwi.

Proboszcz Zygmunt Czyż z para-
fii św. Floriana w Sulejowie skrupu-
latnie przejrzał kościelne księgi.
Po Marii Izabeli Wojnie ani śladu.
Dobra Woda się wymłodziła, mało
kto wojenne czasy pamięta. Może
Gabriela Wójcik? Jeśli ona nie wie,
to już chyba nikt.

– Isia? – rozpromienia się Gabrie-
la Wójcik. – Umarła rok temu.
Dobry Boże, czy pamiętam? Jak
mogłabym taką historię zapomnieć.

Wojenne dziecko
Ranek 17 stycznia 1945 roku,

okolice Sulejowa pod Piotrkowem.
– Wozmi i chowaj to riebionko

– oficer prawie wepchnął miejsco-
wemu chłopu zawiniątko. Stali mię-
dzy wozami rozbitego taboru. Szosa
usłana była trupami. Jednych zabiły
odłamki, innych serie z radzieckich
„kukuruźników”. Cywile, Niemcy,
skośnoocy żołnierze z oddziałów
pomocniczych Wehrmachtu, mar-
twe konie. Na drodze zaczęło poja-
wiać się coraz więcej osób, bo groza
grozą, ale z takiej okazji jak oficerki
czy kożuchy nie skorzystać grzech.

– Dziecko? – mężczyzna zdezo-
rientowany patrzył raz na żołnie-
rza, raz na zawiniątko. Przez otwar-
te na oścież drzwi baraku widać
było martwą kobietę. Obok stały
jeszcze walizki „do wzięcia”.
W końcu chłop machnął ręką, a gdy
niedaleko wozów dostrzegł swoje-
go syna, wręczył mu zawiniątko
i kazał iść z tym do domu. Do Dobrej
Wody z Sulejowa niedaleko, ale gdy
chłopak po drodze spotkał sąsiad-
kę, prędko oddał jej pakunek, a sam
pobiegł z powrotem na szosę.

– Z tego zawiniątka gołe nóżki
dziecka wystawały – Gabriela Wój-
cik dziś ma 80 lat. O tym, co działo
się tego dnia w Dobrej Wodzie,
dowiedziała się kilka lat później
od męża, a Antonina Majchrowska,
która „pakunkiem” się zaopiekowa-
ła, była jej przyjaciółką. – Patrzy,
a tam dziewczynka, może ze dwa
dni miała. Tu, do tego domu ją przy-
niosła, wszyscy byli pewni, że nie
przeżyje więcej niż dzień, dwa. Mój
mąż wziął święconej wody i ochrz-
cił ją od razu.

Nazwali ją tak, jak im przyszło
do głowy: Maria Izabela Wojna.
Dziewczynka miała skośne oczy
i ciemną cerę. Antoninie
Majchrowskiej wystarczyło raz
spojrzeć na dziewczynkę, by oddać
jej swoje serce. Żyła samotnie, włas-

nych dzieci nie miała. W ostatnim
dniu wielkiej wojny dostała od życia
prezent: Iśkę.

Czy mój tata był
zNiemcami?

Antonina Majchrowska odnala-
zła ciało matki dziewczynki. Kobie-
ta była piękna, bogato, jak
na wojenne czasy, ubrana, ale co
robiła w prowizorycznym baraku?

– Do tej pory chyba tam nawet
podmurówka jeszcze po nim jest
– opowiada Gabriela Wójcik. – Ja
myślę, że ona musiała być z jakiejś
lepszej rodziny i musiała z Niemca-
mi uciekać. A czy ją tu w Sulejowie
w nocy Rosjanie zastrzelili, czy
jakaś zbłąkana kula, kto to wie?
Sąsiadka zabrała przestrzelony biu-
stonosz, który ta kobieta miała
na sobie, dała go Iśce. Dziewczynka
mi go potem pokazywała, mówiła,
że to pamiątka po jej mamie.
Wszystko, co jej zostało to tylko to
i ten dziwny obraz, który kobieta
też wiozła ze sobą.

Dziwny, bo na drewnie namalo-
wane było azjatyckie bóstwo.
Na dłoniach i stopach miało oczy.
Na odwrocie był jakiś napis
w tajemniczym języku, którego nikt
tu nie znał.

– To był chyba jedyny ślad, dzięki
któremu mogłaby się czegoś o swo-
ich korzeniach dowiedzieć
– Wanda Kulka, córka pani Gabrieli,
w dzieciństwie bawiła się razem
z Iśką. – Ale gdy wyszła za mąż,
sprzedała go do muzeum w War-
szawie.

Dokumenty odnalezione w waliz-
kach spalił gospodarz, który się
miał nią zaopiekować . – To głupo-
ta była, przecież dziecko mogło
jakiejś rodziny swojej jeszcze
poszukać – Gabriela Wójcik nie
może ukryć wzburzenia. – A tak nie
wiedziała nic prócz tego, co opo-
wiedziała jej przybrana matka.

Jeszcze w dzieciństwie często
przyprowadzała ją na skraj lasu,
gdzie zginęła jej matka. Pokazywała
rów przeciwczołgowy, w którym
wszyscy polegli 17 stycznia zostali
pochowani.

– Tutaj twoja mamusia była zabi-
ta, opowiadała Iśce przybrana
matka – Gabrieli Wójcik głos się
załamuje. – Nie raz i nie dwa mała
potem wieczorem uciekała. Znajdo-
wali ją zawsze na tej skarpie
pod lasem, zawsze w tym samym
miejscu. Taka odważna była, że nie
do pomyślenia, niczego się nie bała,
choć żeśmy jej mówili, żeby tam nie
chodziła, bo jej jeszcze ktoś krzyw-
dę zrobi. Taka Iśka zawsze była:
niepokorna, uparta, samowolna,
dzika. – Dziecko stepu, ona tu nie
pasowała – Gabriela Wójcik tylko
kręci głową.

– Jakie ona pomysły miała!
– Wanda Kulka ma po towarzyszce
zabaw wieczną pamiątkę: ucięty
koniuszek palca. Iśka, jak to ona,
bez namysłu trzaskała drzwiami.

Z wiekiem ta „inność” była coraz
bardziej wyraźna. Nie tylko
w cechach charakteru. Po rodzicach
odziedziczyła wschodnie rysy,
ludzie mówili „ta Mongołka”.
– Ludzie byli okrutni – Gabrieli

Skośnooka dziewczynka, zostawiona w 1945 roku w wiosce pod Sulejowem,
nigdy nie dowiedziała się prawdy o swoim pochodzeniu – pisze Ewa Drzazga
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Gabriela
Wójcik wciąż
przechowuje

zdjęcia po tak
drogiej jej

dziewczynce:
fotografie
ze ślubu

i z dziećmi

W 1965 roku
„Iśka” wyszła
za mąż.
Zamieszkała
z mężem
w ŁodziF
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O
gień z Olimpii zmie-
rza właśnie do Peki-
nu, gdzie zapewne
szczęśliwie dotrze,
mimo że na świecie
obrońcy praw czło-

wieka starają się go ugasić. Z powodu
pacyfikacji Tybetu Zachód nagle przy-
pomniał sobie o tym, jak wygląda co-
dzienność komunistycznych Chin.
Teraz na fali oburzenia twierdzi się, że
nadchodzące igrzyska będą jednymi
z najbardziej skandalicznych w historii.
Cokolwiek się stanie, to zawody
w Pekinie znakomicie wpiszą się
w dzieje ruchu olimpijskiego. Te zaś
można uznać za szczytowe osiągnięcie
ludzkiej hipokryzji.

Pierwsze igrzyska w czasach nowo-
żytnych odbyły się w Atenach w roku
1896 za sprawą Pierre’a de Coubertina.
Baronowi bardzo zależało na tym, by
zawody odbyły się w Grecji, gdzie
ponad dwa tysiące lat wcześniej naro-
dziła się idea olimpiady. Wprawdzie
stworzony przez niego Komitet Olim-
pijski początkowo przyznał prawo
organizacji zawodów Budapesztowi,
ale gdy tylko Ateny wyraziły gotowość
do urządzenia igrzysk, de Coubertin
przeforsował tę kandydaturę. Wkrótce
potem rząd Grecji pozbawił barona
jakiegokolwiek wpływu na kształt
imprezy, uznając nawet jego przyjazd
za ingerencję w sprawy kraju. Nazwi-
sko de Coubertin usunięto z wykazu
osób, którym po igrzyskach wysłano
podziękowania.

Imprezę zorganizowano jednak
fatalnie. Wzięli w niej udział sportowcy
z zaledwie 13 krajów, a wielu lekkoatle-
tów olimpiadę zignorowało. Jednak
fakt przeprowadzenia międzynarodo-
wych zawodów wywołał w Grecji eufo-
rię. Na jej fali już w trakcie igrzysk
mieszkańcy okupowanej przez Turcję
Krety zaczęli przygotowywać powsta-

nie. Wybuchło po zakończeniu impre-
zy i dało Grecji pretekst do wojny
z Turcją. Jednak wkrótce armia grecka
poniosła tyle klęsk, że gdyby nie inter-
wencja mocarstw zachodnich, awantu-
ra zakończyłaby się katastrofą.

Działania Wielkiej Brytanii i Francji
zmusiły Turcję do zaprzestania działań
zbrojnych i przyznania Krecie autono-
mii. Turcy oskarżali potem Ateny, iż
igrzyska były zasłoną dymną greckie-
go rządu do odwrócenia uwagi od przy-
gotowań do rebelii na Krecie. Ponadto
Grecy wyzyskali zawody, by zjednać
mocarstwa zachodnie. Oskarżeń tych
nie udowodniono, ale polityki od olim-
piad nigdy już nie udało się oddzielić.

Po Atenach igrzyska w roku 1900
zorganizował Paryż. Bałagan, jaki
na nich panował, był tak wielki, że nie-
którzy uczestnicy dopiero po starcie
dowiadywali się, iż brali udział w olim-
piadzie. Nie informowały ich
o tym medale czy puchary, gdyż orga-
nizatorzy zapomnieli je przygotować.
Żeby nagrodzić zwycięzców, kupowali
im w pośpiechu parasolki, ranne pan-
tofle, grzebienie itd. Za to furorę zrobi-
ły, włączone do programu na prośbę
Francuzów, zawody strzeleckie pole-
gające na zestrzeliwaniu gołębi.

Taka olimpiada musiała się zakoń-
czyć skandalem. Startujący w marato-
nie Szwed Ernst Fast prowadził od
startu. Jednak sześć kilometrów przed
metą pobiegł w złą stronę, bo sędzia,
zamiast wskazywać drogę, uciął sobie
drzemkę. Szwed biegł jeszcze przez pół
godziny, nim zorientował się, iż pomy-
lił trasę. Zawrócił i zdążył dobiec trzeci.
Zwyciężył Francuz Michel Theato. On
z kolei dobiegł do mety na skróty,
korzystając z wiedzy o zaułkach Pary-
ża, gdyż na co dzień pracował jako
roznosiciel pieczywa. Oszustwa mu
jednak nie udowodniono.

Jeszcze większy skandal zdarzył się

cztery lata później w Saint Louis. Tam
pierwszy na metę maratonu wpadł
Amerykanin Fred Lopez. Zdążył na-
wet odebrać główną nagrodę, zanim
jeden z sędziów połapał się, że zawod-
nik ustanowił rekord przekraczający
ludzkie możliwości. Okazało się, że
na trasie Lopez złapał na stopa auto.
Wysiadł kilka kilometrów przed metą

i w świetnej formie wbiegł na stadion.
Po tym szokującym odkryciu zwycięz-
cą ogłoszono innego Amerykanina
Thomasa Hicksa. Potem wyszło na jaw,
że wspomagał się środkami dopingują-
cymi. Kiedy osłabł po
raz pierwszy, trener podał mu strych-
ninę, później koktajl białkowy,
a na koniec whisky. Cud, że przeżył.

Olimpiada w Saint Louis zasłynęła
też za sprawą twórczego modyfikowa-
nia idei barona de Coubertina. Wbrew
prezesowi MKOL jej organizatorzy nie
dopuścili do startu kolorowych spor-
towców. Aby jednak nie być oskarżo-
nym o rasizm, zorganizowali osobne
Antropologic Days. Niebiali zawodnicy
mogli się wyżyć w takich dyscyplinach
jak walka w błocie, wspinaczka po słu-
pie i strzelanie z łuku.

Im większym społecznym zaintere-
sowaniem cieszyły się olimpiady, tym
istotniejszą rolę odgrywały podczas ich

trwania kwestie narodowe. Po raz
pierwszy przekonano się o tym w roku
1908 w Londynie.

Już w czasie ceremonii otwarcia
doszło do zgrzytów. Brytyjczycy nie
wywiesili flagi USA, okazując byłej
kolonii niechęć. Z kolei swoją flagę
chcieli wywiesić Finowie, co doprowa-
dziło do szału Rosjan próbujących nie
dopuścić, aby ten okupowany przez
nich kraj zademonstrował swą odręb-
ność. Natomiast Anglików rozwście-
czyli sportowcy z Irlandii, gdy odmówi-
li występowania pod flagą brytyjską.
Największymi poszkodowanymi oka-
zali się Amerykanie. We wszystkich
zawodach sędziowali Anglicy i skrzęt-
nie wykorzystywali każdą okazję, by
dopiec przybyszom zza oceanu. Dys-
kwalifikowali zawodników z USA
za urojone przewinienia, ci zaś mogli
jedynie składać bezradne protesty.

Nacjonalizm dominował nad olim-
pijskimi ideami także po I wojnie świa-
towej. Podczas igrzysk w Antwerpii
w roku 1920 nie pozwolono wystarto-
wać sportowcom z Niemiec, Austrii,
Bułgarii, Węgier i Turcji. W ten sposób
zwycięzcy postarali się jeszcze raz pog-
nębić tych, którzy wojnę przegrali.
A i na sportowej arenie nie grano fair.
W finałowym meczu turnieju piłkar-
skiego między Belgią a Czechosłowacją
sędzia ustawiał tak intensywnie rezul-
tat (sprokurował dla gospodarzy kar-
nego, a potem uznał nieprawidłowo
zdobytego gola), że w 43. minucie
rozwścieczeni Czesi zeszli z boiska.
Ukarano ich walkowerem i gospodarze
mogli nacieszyć się złotem.

Jednak i tak żadne wcześniejsze
igrzyska, jeśli chodzi o wypaczanie
olimpijskich ideałów, nie mogły się
równać z tymi, które urządzono w roku
1936 w Berlinie. Powszechnie wiedzia-
no, że zawody zostaną wykorzystane
przez III Rzeszę do propagowania idei

faszystowskich. Jedynym członkiem
MKOL, który zaproponował odebranie
Berlinowi olimpiady, był Amerykanin
Ernest L. Jahncke. Komitet wykluczył
go ze swego grona. Przewodniczący
Avery Brundage oświadczył, iż spor-
towcy „nie są zainteresowani losem
niemieckich Żydów”. Po rozpoczęciu
igrzysk Niemcy demonstrowali światu
swą potęgę. Wszystko musiało być naj-
lepsze i największe, zwłaszcza stadion
na 110 tys. miejsc, gdzie flagi olimpij-
skie były jedynie dodatkiem do morza
czerwonych flag ze swastykami.

Po pierwszych trzech konkuren-
cjach Hitler nakazał, aby sprowadzić
do jego loży zwycięzców, bo postano-
wił im osobiście pogratulować. Prze-
wodniczący MKOL hrabia Henri de
Baillet-Latour uznał to za ingerencję
władz państwowych w autonomię
igrzysk, ale wódz III Rzeszy niespecjal-
nie się przejął protestem. Jego autory-
tarne zapędy powstrzymało dopiero
zwycięstwo czarnoskórego zawodnika
z USA Corneliusa Johnsona w konkur-
sie skoku wzwyż. Żeby nie musieć ści-
skać mu dłoni, Hitler opuścił stadion.
Odtąd gratulacje składał tylko niemie-
ckim sportowcom w znajdującym się
obok loży zamkniętym salonie. Jednak
osiągane przez nich wyniki rozczaro-
wały Führera. Do tego doszły przykre
doświadczenia z Afroamerykanami,
a zwłaszcza zdobywcą trzech złotych
medali Jesse Owensem.

Dlatego po zakończeniu olimpiady
Hitler zapowiedział, że były to ostatnie
igrzyska z udziałem Niemców.
W zamian postanowił zbudować
w Norymberdze stadion na 400 tys.
miejsc i organizować tam Narodowo-
socjalistyczne Igrzyska Bojowe. Jednak
nim się tym zajął, zdążył rozpętać II
wojnę światową i na kolejną olimpiadę
kibice musieli czekać aż 12 lat.
A www.akrajewski.pl

Igrzyska olimpijskie reaktywowano po to, by propagować uczciwą ipokojową
rywalizację. Tymczasem co cztery lata świat ogląda festiwal oszustw i hipokryzji,
okraszony niekiedy skandalem lub wojną – piszeAndrzejKrajewski

Olimpijskie skandale

13 lipca 1908 r.,
olimpiada
w Londynie.
Irlandczycy
odmówili
występu
pod flagą bry-
tyjską, a Rosja
próbowała nie
dopuścić, by
okupowana
przez nich Fin-
landia zade-
monstrowała
swoją odręb-
ność

Wypaczanie
olimpijskich
ideałów wpi-
sało się w his-
torię igrzysk
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Marzenna Nowakowska Polskie safari

Tajemnicze lśnienie
Wiosną wypa-
truję cytrynka,
bo żółty motyl
wróży, że lato
będzie wesołe
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nasze oko nie zobaczy, a która
w życiu motyli ma znaczenie funda-
mentalne. To ultrafiolet.

Na co dzień stanowi zagrożenie.
Przyciąga uwagę ptaków. Większość
dziennych motyli rezygnuje więc
z zuchwałej barwy. Naukowcy prze-
konali się o tym, kiedy sfotografo-
wali 883 gatunki europejskich
motyli, nocnych i dziennych, apara-
tem czułym na ultrafiolet. Wśród
tych aktywnych w nocy, a więc
wtedy, kiedy gros ptaków śpi, na
ultrafioletowe wzory pozwoliła
sobie większość gatunków, bo aż
trzy czwarte zbadanych. Tymcza-
sem wśród dziennych gatunków
zimnym blaskiem (podobnym do
białych koszul i dodatków połysku-
jących w ciemnościach dyskoteki)
jarzyła się zaledwie jedna czwarta.
Znaczna mniejszość.

Między nimi znalazł się cytrynek.
Latolistki, tak doskonale udające liś-
cie, gdy patrzy na nie człowiek, po-
lującej sikorce mogą więc najwyżej

przypominać słoneczną plamę
w światłocieniach gęstwy krzewu.
A i to pod warunkiem, że wykaże
ona dobrą wolę.

Dlaczego motyle w ogóle podej-
mują ryzyko? Z tej samej przyczyny,
dla której mężczyźni wydają fortu-
nę na samochody, a kobiety męczą
się na wysokich obcasach. Ultrafio-
let jest seksowny. Samice wybierają
najbardziej skrzące samce także
z przyczyn praktycznych. Intensyw-
ność koloru świadczy o wieku lub
rozmiarach. Najmocniej połyskują
młodzi zalotnicy, a dokładniej świe-
żo wykluci z poczwarki, oraz ci, któ-
rzy mają większe skrzydła. Jedni
i drudzy produkują pakiety nasienia
większe niż konkurenci. Duzi, bo
mają warunki fizyczne. Młodzi, bo
robią to po raz pierwszy czy drugi
i bardzo się starają. Taki pakiet
u motyli zawiera nie tylko plemniki,
ale także substancje odżywcze.

Samica ma czujnik oceniający
objętość męskiego pakunku. Dokar-

miona inwestuje w większą liczbę
jaj, których łączna waga może osią-
gać niemal połowę ciężaru cytryn-
kowej mamy. Pakiet nasienia też nie
jest lekki – u niektórych gatunków
waży tyle, co jedna czwarta ciężaru
samca. Kiedy więc obydwoje rodzice
się postarają, samica frunie do krze-
wu kruszyny lub szakłaku i na spod-
niej stronie liścia składa jaja. Wybie-
ra te krzewy, bo gąsienice wręcz
przepadają za smakiem ich liści.

I to jest sposób na to, żeby w ogro-
dzie było więcej cytrynków. Posadzę
w tym roku szakłak, szansa wiosen-
nego spotkania wzrośnie. Mój entu-
zjazm tylko troszkę studzi fakt, że
rośliną pokarmową brązowych pa-
wików, pokrzywników i admirałów
jest… pokrzywa! A

Marzenna Nowakowska:
biolog i jedyna taka dziennikarka,
która od 17 lat udowadnia, że
zwierzęta to nasi bracia mniejsi.
m.nowakowska@polskatimes.pl

rawdziwa ciepła wiosna
zaczyna się od pierwszych
motyli. Nie można ich

wypatrywać pochopnie. Kto czytał
„W Dolinie Muminków” Tove
Jansson, ten wie: „Jeśli pierwszy
motyl, którego się zobaczy na wios-
nę, jest żółty, to lato będzie wesołe.
Jeżeli jest biały, będzie to tylko spo-
kojne lato. (O czarnych i brązowych
motylach najlepiej nawet nie wspo-
minać, gdyż jest to zbyt smutne)”.

Wierzę w muminkową wróżbę
od dzieciństwa. Co roku udaję
więc, że nie zauważam brązowych
pawików, pokrzywników i admi-
rałów. Dopiero przy bielinkach
i szlaczkoniach wołam: „O, pierw-
szy motyl!”. Z największym entu-
zjazmem witam cytrynki. Ale tylko
samce. Właśnie one mają inten-
sywnie cytrynowożółtą barwę.
Samice też są piękne, a nawet
większe, ale biało-zielonkawe.

Lubię patrzeć, jak przysiadają
na nagich jeszcze gałązkach kruszy-
ny rosnącej nad rowkiem. Kiedy
cytrynek złoży skrzydełka, przypo-
mina ostatni, zapomniany przez
zimowe wichury, jesienny liść.
Można nawet pokazać unerwienie
i dwie plamki pleśni. Nic więc dziw-
nego, że pełna nazwa owada brzmi
latolistek cytrynek lub listkowiec
cytrynek i że stał się on podręczni-
kowym przykładem kamuflażu.
Skąd naukowcy mieli wiedzieć, że
ptaki, główni wrogowie motyli, wi-
dzą inaczej niż ludzie? Ale po kolei.

O barwie i deseniu na motylim
skrzydle decydują maleńkie łuski
pokrywające błoniaste skrzydło
niczym gont. Każdą z nich zdobi
misterna siateczka blaszek zawiera-
jących barwniki. Gdy pada na nie
słoneczny promień, część widma
jest pochłaniana, część odbijana,
a część fal, które się odbiją – rozpra-
szana. Dzięki tej sztuczce skrzydła
mienią się tęczą barw, nabierają
perłowego połysku albo wydają się
miękkie jak aksamit. Niestety, czło-
wiek może podziwiać tylko część
pokazu. Jest bowiem barwa, której

Cytrynki ryzy-

kują życiem:

barwą kuszą

samice i ptaki

Podręcznikowy
przykład kamu-
flażu: liść to czy
motyl? Wszyst-
ko tłumaczy
pełna nazwa
motyla: listko-
wiec cytrynek

Jan Miodek Rzecz o języku

W jednym z artykułów o ks. Stani-
sławie Musiale, słynnym krakow-
skim jezuicie, znalazłem ostatnio
takie oto fragmenty: „Kiedy czyta
się jego notatki, uderza niezwykła
przejrzystość moralna i duchowa”,
„Nie miał nic do ukrycia. Był przej-
rzysty”. Autorowi tego tekstu
– ks. Józefowi Augustynowi, też
jezuicie – chciałbym pogratulować
użycia w tych dwu zdaniach formy
przejrzysty, bo na fali nieznośnej
mody na przymiotnik transparent-
ny zaczyna się ona coraz rzadziej
pojawiać w medialnym obiegu ko-
munikacyjnym.

A z ową transparentnością wielu
rodaków ma ciągłe kłopoty. Przed
paroma dniami o sprecyzowanie
dokładnego jej znaczenia zwrócili

się do mnie przedstawiciele władz
samorządowych jednego z woje-
wództw. Wyjaśniłem, że etymolo-
gicznym źródłem tego nadużywa-
nego przymiotnika jest język fran-
cuski, w którym znaczy on właśnie
tyle, co „przezroczysty, przejrzy-
sty”. Jestem jednak pewien, że nie

zrobiłby on takiej kariery w pol-
szczyźnie, gdyby nie język angiel-
ski, w którym słowo transparent
jest odpowiednikiem takich funk-
cjonujących u nas wyrazów, jak
przezroczysty, jasny, zrozumiały,
jawny, oczywisty. Wiadomo prze-
cież, że wpływy tego języka są w tej
chwili najsilniejsze.

Ich odbiciem jest też działający
mi potwornie na nerwy rzeczownik
projekt. Nawet studenci nie przy-
noszą już konspektów czy planów
prac dyplomowych, lecz projekty!
Ze świata medialnego i artystycz-
nego zniknęły zaś scenariusze, sce-
nopisy, plany, propozycje i pomy-
sły. Wszystkie one są teraz również
projektami (nawet wyprodukowa-
na już i będąca w obiegu płyta

z nowymi nagraniami w ustach
młodych artystów też jest projek-
tem, co jest dla mnie paranoją
absolutną). Za to w konstrukcjach,
w których przez lata obecny był
projekt, mamy teraz design (czytaj:
dizajn), zaliczany już do nowych
słów funkcjonujących w polszczyź-
nie i oznaczający „zaprojektowany
specjalnie wygląd przedmiotów co-
dziennego użytku: mebli, urządzeń
itp.”, a także „wygląd lub projekt
czegoś, co na ogół jest modne”.

Angielskie wtręty leksykalne
wciskają się coraz częściej do roz-
maitych tekstów prasowych. Ostat-
nio przeczytałem w jednym z ko-
mentarzy o „hard słowniku” pew-
nych polityków i jego „soft wersji”.
Zawsze wtedy myślę: przecież nie

wszyscy czytelnicy muszą wiedzieć,
że chodzi tutaj o „twardy słownik”
i „miękką, łagodną wersję”.

Jeden ze współczesnych gwiazdo-
rów telewizyjnych zwierza się z od-
czuć związanych z przygotowaniami
do emisji pewnego programu: „Zro-
biliśmy pierwsze odcinki i czuję, że
łapię flow” (flow to po angielsku
„być na fali”, „tendencja wzrostu”).

Z kolei pewien poseł proponuje,
by „przejść z matriksa do realu”,
czyli ze świata wirtualnego do real-
nego, dając w ten sposób dowód
swych jakże silnych związków za-
równo z rzeczywistością kultury
masowej (seria filmów „Matrix”),
jak i modnym słownictwem, do
którego zalicza się real, najmłod-
szych pokoleń. A

A Transparentny design
w realu... Każde z tych słów,
żywcem przeniesione z języ-
ka angielskiego, zrobiło
u nas niezwykłą karierę

Zniknęły pla-

ny, pomysły,

scenariusze...

Są projekty!

T
O
M
A
S
Z

H
O
Ł
O
DTransparentnywpływ





Magazyn | Dziennik Łódzki | 18 kwietnia 2008 | 15

Komiks
Przygody
Pana
Kurczaka
w świecie
innych ludzi
specjalnie dla
„Magazynu”
rysuje Maciej
Szymanowicz

Horoskop
Baran
21.03–19.04

Zacznij uważać.
Twój pęd jest wspaniały,
ale wiosenne zmęczenie
dotyczy także ciebie.
Skutkuje zmniejszeniem
uwagi. PĘDŹ, jednak
patrz pod nogi, a jadąc
samochodem, miej oczy
dookoła głowy jak pilot
myśliwca. Przewiduj.

Byk
20.04–20.05

Te Byki, które od-
ważyły się pokochać, bę-
dą mieć teraz wspaniałą
passę. Miłość doda im
skrzydeł na wiele miesię-
cy. Byki tchórzliwe będą
się gryźć i żałować okazji.
SPOKOJNIE, będzie druga.

Bliźnięta
21.05–21.06

Ciągle masz kło-
poty z rozdwojeniem
jaźni? Nie bierz więc
pod uwagę niczyich rad,
tylko postępuj tak, jak
doradza ci twoja intuicja.
Z bliźniaczych głosów
słuchaj JEDNEGO i nie
martw się pomyłkami.

Rak
22.06–22.07

Pogodziliście się
już? Od dziś pamiętaj, że
impulsywne działania nie
zawsze przynoszą pożą-
dany skutek. Jeśli twój
partner znów będzie dą-
żył do awantury, nie daj
się – to PROWOKACJA.
Taka jest wasza miłość.

Lew
23.07–22.08

Masz szczęście,
Lwie. Więcej go było niż
rozumu, ale nie będzie tak
bez końca. Najbliższą ak-
cję zaplanuj bardzo szcze-
gółowo, bo lwia łapa może
się powinąć na głupstwie.
A ty nie lubisz PORAŻEK!
Wystarczy trochę uważać.

Panna
23.08–22.09

Po okresie kłopo-
tów i rozterek idą szczęś-
liwe dni. Zasługa jest po
TWOJEJ STRONIE. Bacz
na to, kiedy najdzie cię
ochota, by rozdawać czu-
łości i miłe słowa podzię-
ki. Najwięcej ofiaruj sobie.

Waga
23.09–22.10

NIE MĘCZ. Dość
już strofowania innych!
Dobra rada jest najwspa-
nialszym darem, ale o jed-
ną za dużo – i twój pozy-
tywny wpływ zamieni się
w negatywny. Odpuść,
żyj i pozwól żyć innym.
Banał? Skoro tak sądzisz,
przygotuj się na cios.

Skorpion
23.10–21.11

Masz siłę i wolę.
Jesteś DUMNY z tego,
że potrafisz kształtować
swój charakter, ale nie
kształtuj go na siłę.
Wszelka przesada obróci
się w końcu przeciw tobie
i znów wybuchniesz.

Strzelec
22.11–21.12

Wyrwa w murze
twojej udawanej obojęt-
ności powiększa się. TAK
TRZYMAJ. Za bardzo się
odgradzałeś od innych.
Cokolwiek było tego po-
wodem, spokojnie możesz
zacząć ufać otoczeniu. Są
na świecie dobrzy ludzie.

Koziorożec
22.12–19.01

Tej osobie, która
ci dokucza, należą się
baty. Najlepiej, jeśli to ty
wymierzysz karę – będzie
współmierna do winy, bo
MASZ w sobie poczucie
sprawiedliwości. Nie cze-
kaj, aż zrobi to jakiś przy-
padkowy rycerz. Działaj.

Wodnik
20.01–18.02

Wodniku, jesteś
NIE DO POZNANIA! Da-
łeś radę problemom i wy-
szedłeś cało z wielkiej bu-
rzy, której końca niedaw-
no nie było widać. Teraz
uważaj, by szanować tych,
którzy na to zasługują. Od
tego zależy ich szczęście.

Ryby
19.02–20.03

NIE DAJ wejść so-
bie na głowę. Znów ustę-
pujesz zupełnie niepo-
trzebnie grupie wykorzys-
tywaczy potulnych Ryb.
Falowanie twojego humo-
ru nie powinno aż tak bar-
dzo wpływać na twój los.
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Magazyn

Litery z ponumerowanych pól utworzą
rozwiązanie, które w terminie
tygodniowym należy przesłać
na kartkach pocztowych (z wyciętym
i przyklejonym kuponem – jest w lewym

dolnym rogu krzyżówki) pod adresem:
90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19.
Wśród osób, które przyślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy
żelazko.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 20 wylosowała pani
Barbara Stadnik z Łodzi.
Nagrodę prosimy odebrać w siedzibie
redakcji w ciągu miesiąca.
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