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Mieliœmy kiedyœ króla, o którym mówi
siê, ¿e „zasta³ Polskê drewnian¹, zostawi³
murowan¹”. Mamy obecnie premiera,
który robi wszystko by po latach mówio-
no o nim: „zasta³ w ca³ym kraju klepiska,
zostawi³... boiska”. 
Nie wszystkim siê to podoba. W Krako-
wie obraduj¹ w³aœnie nad stanem kultury
polskiej nasi twórcy. Na kongres mia³
przyjechaæ i premier z Gdañska, lecz nie
dotar³, wys³a³ tylko list. I ju¿ przeczyta-
³em zdanie, jakie pad³o podczas krakow-
skich obrad, ot, tak¹ drobn¹ z³oœliwoœæ:
„Widzia³ ktoœ Tuska w filharmonii, czy
teatrze? Nie, ale widzicie jak gra w pi³-
kê”. Jeszcze jeden cytat, tym razem z
Krzysztofa Warlikowskiego: „Politycy,
którzy nieudolnie buduj¹ autostrady i nie
potrafi¹ nic zaproponowaæ w kulturze,
mog¹ przegraæ wybory”.

A ja lubiê premiera za to w³aœnie, ¿e sam
kopie pi³kê i buduje w ca³ym kraju Orli-
ki. Nie wiem czy chodzi na premiery pol-
skich filmów i sztuk teatralnych. Nie
smuci mnie te¿, ¿e  nie widzia³em go wy-
fiokowanego w filharmonii. Mo¿e jak i ja,
od nowej p³yty Feela woli starych Beatle-
sów, a od polskiego „Janosika” Holland –
amerykañskie kino akcji. Mnie nie prze-
szkadza te¿ sportowa pasja szefa rz¹du.
Wiêcej: bardzo mnie ciesz¹ nowe boiska.
Dziœ kolejne takie otwarte zostan¹ w za-
chodniopomorskim: w S³awnie i Wolinie. 
Mam tylko proœbê do garniturowców
przyje¿d¿aj¹cych na uroczystoœæ otwar-
cia, by siê nie wyg³upiali strzelaniem kar-
nych jedenastolatkom – tak by³o ostatnio
w Ko³obrzegu. Jak chc¹ – to niech sami
stan¹ na bramce. Prze¿yj¹ – dobrze; nie –
p³akaæ nie bêdê. •
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A nasz premier pi³kê kopie
Stanis³aw KIE£B

Przy³¹czenie so³ectw gminy Bêdzino:
Jamna i £abusza do Koszalina by³o hitem
i... koszmarem minionego lata. Zdespero-
wana gmina chce sprzedaæ ponad 32 hek-
tary gruntów. Plotka g³osi, ¿e potencjalny
inwestor w okolicy postawi kompleks tu-
rystyczny z terenami do gry w golfa. 
Krótko po transformacji ustrojowej w Ko-
szalinie pad³o has³o o zbudowaniu pola
golfowego, ¿eby robiæ interesy, a nie jak
dot¹d zaspokajaæ potrzeby ludu pracuj¹-
cego miast i wsi. Na razie jest szansa, ¿e
bêdziemy mogli pograæ w... minigolfa na
osiedlu Wenedów.   
Polska nie jest Angli¹, Szkocj¹ czy Irlan-
di¹, gdzie golfowych obiektów sporto-
wych naprawdê mnogoœæ. W naszym
województwie zapraszaj¹ tylko trzy pola
na dystansie 18 do³ków. S¹ to: Amber
Baltic w Miêdzyzdrojach, Binowo Park

Golf Club Binowo pod Szczecinem i Mo-
dry Las w okolicach Choszczna. Organi-
zatorzy tego typu sportu i rekreacji nie
kryj¹ komercyjnego charakteru przedsiê-
wziêæ. Otwarcie mówi¹, ¿e najbogatszym
turyst¹ bywa w³aœnie golfista. Dlaczego?
„Jedn¹ pi¹t¹ pieniêdzy zostawia na polu
golfowym, a resztê gotówki wydaje w ka-
wiarniach, hotelach i sklepach” – twier-
dz¹. Z danych wynika, ¿e tylko dwa naj-
wiêksze pola golfowe w Zachodniopo-
morskiem odwiedza rocznie po oko³o 5
tysiêcy ludzi, w tym wielu sta³ych goœci
zza Odry. Za korzystanie z obiektów jedno-
razowo p³ac¹ 100 - 220 z³. Biznes siê toczy.

PS. Znika moja rubryka z gazety. Byæ
mo¿e czasem goœcinnie wrócê z komen-
tarzem. Fanów i oponentów treœci „Na-
szego Disneylandu” pozdrawiam! 
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Gra na osiemnastu do³kach 
Wies³aw MILLER

Co kilka nocy, najczêœciej tych weeken-
dowych zastanawiam siê, co powoduje
ludŸmi wracaj¹cymi noc¹, po upojnej
imprezie do domu, ¿e... id¹ i krzycz¹. I
nie dotyczy to wy³¹cznie „rozwydrzo-
nych” ludzi m³odych, wracaj¹cych z
pobliskiej dyskoteki, jak siê ³atwo s¹dzi.
Powracaj¹cy id¹ grup¹ lub w pojedynkê
cichymi, ciemnymi ulicami miasta i po-
krzykuj¹ radoœnie, przekomarzaj¹ siê,
nawo³uj¹, czasem szczegó³owo, z pu-
blicznym podaniem imion rozliczaj¹,
kto z kim tañczy³, a kto nie chcia³ z w³a-
sn¹ ¿on¹. Wykonywane s¹ tak¿e ró¿ne
utwory wokalne, przy czym z regu³y
jest to powtarzany w kó³ko pierwszy
wers jakiejœ pieœni biesiadnej lub jedna
fraza utworu dance. Nie bacz¹ na œpi¹-
cych w okolicznych blokach i domkach.
A godzina jest powa¿na, na ogó³ bar-

dzo, bardzo  póŸna, lub bardzo, bardzo
wczesna. Co w repertuarze? Na topie s¹
wci¹¿ „Soko³y”, czasem „Czerwone ko-
rale”, o  poczciwym góralu, któremu nie
by³o ¿al dawno zapomniano. Co z tym
zjawiskiem mo¿na zrobiæ? Zapewne nic.
Nikt nie bêdzie na takich krzykaczy,
niedotañczonych i nie do koñca napojo-
nych, a tak¿e niespe³nionych wokali-
stów policji po nocy wzywa³. Nie tylko
za ma³a, ale nawet znikoma szkodli-
woœæ czynu. Bo có¿ znaczy tych kilka
dotkniêtych bezsennoœci¹ osób, które
obudzone o trzeciej nad ranem nie za-
sn¹ ju¿ czêsto do brzasku? Na szczêœcie,
idzie jesieñ, a po niej zima. Skoñczy siê
czas spania przy otwartych oknach i
s³uchania porannych œpiewów ptasich.
Oraz wspomnianych pieœni. A¿ do na-
stêpnej wiosny. •
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Dziedzictwo
Jupi PODLASZEWSKI

SAMO ¯YCIE

Leæ g³osie po rosie...
Dana JURSZEWICZ

Gdyby epizodycznie nie przynosi³a
skutków dramatycznych, bezradnoœæ
kolejnych rz¹dów wobec absurdów ro-
dem z Polski ludowej mog³aby wzbu-
dzaæ uœmiechy politowania. Zw³aszcza
w ostatnich latach jêzyk debaty pu-
blicznej – a nawet szerzej: wszelkich
wyst¹pieñ publicznych – spuch³ od pa-
tetycznych oœwiadczeñ o otwarciu no-
wego rozdzia³u w historii kraju. 
Codziennie od nowa szukam go w rze-
czywistoœci – i wci¹¿ odnajdujê ten
sam peerelowski czar g³upoty, igno-
rancji i niezorganizowania. Gdzie ta
Nowa Polska? Stocznie, górnictwo,
PZPN, ubezpieczenia spo³eczne, s³u¿-
ba zdrowia, wszystkie instytucji post–
(PKP, Poczta Polska itp.), s¹downic-
two, komunikacja drogowa i dziesi¹tki
innych dziedzin naszego ¿ycia –

wszystko to prezentuje siê karykatu-
ralnie! 
W Nowej Polsce ka¿da z³otówka pu-
bliczna mia³a byæ wydawana z rozmy-
s³em, bo – podobno! – skoñczy³y siê
czasy rozrzutnoœci i dobra wspólnego,
czyli niczyjego. W praktyce pieni¹dze
twoje i moje, czyli nasze podatki, p³y-
n¹ szerokim strumieniem do instytucji,
które s¹ nierentowna z za³o¿enia. Czy
naprawdê staæ nas na dotowanie
przedsiêbiorstw, które istniej¹ wy³¹cz-
nie dlatego, ¿e ich zwi¹zki zawodowe
trzymaj¹ rz¹d w szachu protestów?
W pewnym sensie PRL by³a konstruk-
cj¹ wygodn¹. Wielu ludziom ciê¿ko
odzwyczaiæ siê od jego najjaskraw-
szych i najbardziej kosztownych dla
bud¿etu patologii. Tylko dlaczego to
wci¹¿ odbywa siê naszym kosztem?! •
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Kiedy rozum œpi
Piotr PAW£OWSKI

W tym tygodniu do Nowego Jorku zje-
chali przywódcy wiêkszoœci pañstw œwia-
ta. Tych wiêkszych i tych mniejszych. Po-
litycy bardziej i mniej wa¿ni. Na forum
prawili i radzili. Apelowali i obiecywali.
Jak mawia³ Charles Dickens: „Ród ga³ga-
nów ma, jak wiadomo, wielkie wp³ywy
polityczne”. 
64 sesja Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych pe³na by³a wa¿nych
s³ów: Gospodarka, finanse, ekonomia,
banki, kryzys, kapitalizm, raje podatkowe,
spekulacje, ekologia, globalne ocieplenie,
terroryzm, rozbrojenie, nuklearne ambicje,
bieda, prawa cz³owieka, epidemie, kon-
flikty, demokracja itd. itd. A¿ siê ciœnie
przywo³aæ s³owa piosenki Jacka Kaczmar-
skiego: „W polityce bowiem koncept ów
prostaczy, ¿e sprawa jest s³uszna, niezbyt
wiele znaczy”. 

To spotkanie na forum ONZ dostarczy³o
kolejnego argumentu na brak sensu istnie-
nia tej organizacji. Niedoskona³oœci ONZ
wypominali tak¿e sami decydenci. Kon-
trowersyjny przywódca Libii oskar¿y³
ONZ, ¿e od czasu swego powstania w
1945 roku organizacja nie zdo³a³a zapobiec
oko³o 65 wojnom na œwiecie. Prezydent
Stanów Zjednoczonych wypomnia³ ONZ,
¿e sta³a siê „forum siania niezgody i eks-
ploatowania starych uraz”. Prezydent
Francji powiedzia³, ¿e nale¿y poszerzyæ
kr¹g sta³ych i niesta³ych cz³onków Rady
Bezpieczeñstwa, bo pañstwa najbardziej
uprzemys³owione nie mog¹ pretendowaæ
do samodzielnego rz¹dzenia ludzkoœci¹. 
Jak widaæ, ten wielki „œwiatowy ekspery-
ment” potrzebuje dziœ metamorfozy i re-
formy, bo szczytnych celów i powa¿nych
problemów jest coraz wiêcej. •
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ONZ - O Niczym Zdrowym 
Marcin KRÊ¯EL

„O, radoœci, iskro bogów, wiecie z Elizej-
skich pól, œwiêta, na twym œwiêtym progu,
staje nasz natchniony chór”. Strasznie pa-
tetycznie. Schiller. Beethoven. I ten choler-
ny Ga³czyñski. Ale piêknie jest. Czy mogli-
œmy byli sobie to lepiej wymarzyæ? Chyba
raczej p³akaæ, ¿e Europa sp³ywa³a krwi¹
prze tyle lat miast kwitn¹æ „przyjaŸni¹
miast i wsi” op³acaj¹c je hekatomb¹ krwi?
Czy doroœliœmy wreszcie do ¿ycia w bra-
terstwie? 
Te w³aœnie nastroje oraz nuty pobrzmiewa-
³y w poniedzia³ek 21 wrzeœnia na poboczu
Kurzej Góry, gdzie W³adzio Hasior by³
swe ptaki rozwin¹³ i, gdzie opodal, szaleñ-
cy z Politechniki inicjowali wizjê - Wie¿ê
Clausiusa z wahad³em Foucault w jej przy-
sz³ym wnêtrzu.
Nic to, ¿e przy wmurowaniu kamienia wê-
gielnego nie uœwiadczono ni cienia hono-

rowego gospodarza imprezy, Marsza³ka
Sejmiku, ni Wiceprezydenta Miasta, mo¿na
mieæ nadziejê, ¿e okupi¹ tê absencjê - wo-
bec jak¿e licznej reprezentacji zagranicznej
i lokalnej danin¹ na rzecz tej niezwyk³ej i
wa¿kiej dla Miasta i Regionu idei.
Mo¿emy byæ sceptyczni wobec entuzja-
zmu Schillera, wszak nie powstrzyma³
traumy historii, która nast¹pi³a po nim.
Osobiœcie nie zapomnê nigdy nutki za-
zdroœci oraz entuzjazmu profesor Eri Yagi
z Japonii, wspominaj¹cej grozê ekspery-
mentów atomowych na Atolu Bikini,
œwiadka pojednania ludzi nie tylko nauki,
w imiê wspólnego dziedzictwa. 
Reszty mog¹ siê Pañstwo doczytaæ na ta-
blicy umieszczonej na kamieniu erekcyj-
nym przed fasad¹ Politechniki Koszaliñ-
skiej. Do lektury!
O, radoœci… •


