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TUSK
MA Z KIM PRZEGRAĆ
Trudno o bardziej brutalną polityczną
wojnę niż ta między PO a PiS i między
Tuskiem a Kaczyńskim, tak?
Guzik prawda. To bułka z masłem
w porównaniu z wojną wewnątrz PO,
między Tuskiem a Schetyną.
ALEKSANDRA PAWLICKA, MICHAŁ KRZYMOWSKI
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to jest beneficjentem myślenia:
słaby rząd, Tusk nieradzący sobie z partią, wypalony premier?
– pyta polityk PO i od razu odpowiada:
– Grzegorz Schetyna. Osłabionemu Tuskowi łatwiej skoczyć do gardła.
A Tusk rzeczywiście jest osłabiony.
Jego notowania, podobnie jak rządu i PO,
spadają od paru miesięcy. Główna broń
Platformy – strach przed PiS – przestała działać. Połowa Polaków nie boi się już
Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosława
Kaczyńskiego, co pokazują wyniki sondażu przeprowadzonego dla „Newsweeka”
przez Millward Brown. Dla PO to dzwonek alarmowy. Rządzącej partii pali się
grunt pod nogami. Do tej pory, gdy w Platformie pojawiał się kryzys, zawsze można
było liczyć, że Kaczyński wytnie jakiś numer i znowu przestraszy wyborców. Ale
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Kaczyński jest dziś jak na siebie powściągliwy, a jeśli nawet coś palnie, to efekt nie
jest już ten co kiedyś.
Lider PiS to dziś dla PO problem potencjalny. Dziś prawdziwym problemem Platformy jest sama Platforma.
Zagrywka va banque
W PO trwa wojna. Jeszcze podjazdowa,
ale coraz częściej otwarta. Intrygi, faule, insynuacje – wszystkie chwyty dozwolone. Dwie najsilniejsze frakcje szykują
się do ostatecznego starcia. Z jednej strony ludzie Grzegorza Schetyny i szefa klubu parlamentarnego Rafała Grupińskiego.
Z drugiej obóz dawnej spółdzielni, tworu z ubiegłej kadencji, stworzonego przez
byłego ministra infrastruktury Cezarego
Grabarczyka. Dziś liderem spółdzielców
jest szef małopolskiej Platformy Ireneusz
Raś w duecie z szefem struktur łódzkich
Andrzejem Biernatem. Spółdzielcy uchodzą teraz za parlamentarne zaplecze Donalda Tuska. Trzyma z nimi zawsze lojalna
wobec premiera marszałek Ewa Kopacz.
– Takiej jatki jak ostatnio nie było między frakcjami od afery hazardowej 2009
roku. Obie strony zwęszyły szansę wejścia
do rządu, więc trąbią o konieczności jego
rekonstrukcji – mówi polityk PO.
Sytuacja stała się tak napięta, że Donald
Tusk zwołał w ubiegły czwartek posiedze-
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Polska, Świat, Sawka

DZIECI SIECI
16 Hedoniści, materialiści, egoiści – Właśnie wchodzą w dorosłe
życie i czują się dużo bardziej szczęśliwi niż starsze pokolenia
20 Wychowanie – Myślą, że wszystko im się należy. Skoro koledzy
mają, to i oni muszą mieć – opowiada z goryczą matka nastolatka
24 Paweł Poncyljusz – Ja sobie tłumaczę, że bycie nastolatkiem
to okres burzy hormonalnej. Ale czasem o tym zapominam
i wtedy mnie ponosi – mówi ojciec Julki, Kacpra, Zuzi i Łukasza
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28 Kłótnie w PO – Dziś prawdziwym problemem Platformy
jest sama Platforma
34 Lech Wałęsa – Dlaczego były prezydent atakuje Bogdana
Borusewicza, który nigdy nie podważał jego miejsca w historii?

SPOŁECZEŃSTWO
38 Marek Jackowski (1946-2013) – Rozkręcał ruch hipisowski,
zaraził buddyzmem złotą młodzież lat 70., a z Maanamem
zapoczątkował najlepsze czasy polskiego rocka
44 Chorzy z HIV – Żyją w getcie, w kłamstwie, osobno
48 Kompromitacja ABW – Chłopaka z problemami psychicznymi
z hukiem zatrzymano jako groźnego dżihadystę. Po dziewięciu
miesiącach wyszedł. Nie było kamer i błysków ﬂeszy
54 Shot bary – Pije się tu wódkę na stojąco, zagryza śledziem.
Stolica zakochała się w szemranych barach z czasów PRL

W PLATFORMIE TRWA WOJNA
Jeszcze podjazdowa, ale coraz częściej
otwarta. Intrygi i insynuacje – wszystkie
ŚWIAT
chwyty dozwolone. Dwie najsilniejsze frakcje
58 Londyn – Zamachowcy nie bawili się w budowanie bomby.
Wzięli noże i tasak. Czy tak będzie wyglądał teraz terroryzm?
szykują się do ostatecznego starcia
62 Angela Merkel – Wybory może przegrać tylko w jednym
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SPÓŁKA Listonic oferuje
aplikację do tworzenia listy
zakupów na smartfonach.
Na zdjęciu od lewej:
Piotr Wójcicki, Filip Miłoszewski,
Kamil Janiszewski

W

zasadzie są tylko trzy sposoby, żeby z dnia na dzień zostać
milionerem: trafić szóstkę
w lotto, dostać spadek po bogatym
wujku albo założyć internetowy start-up, mikrofirmę, którą bogaty inwestor
odkupi za ciężkie miliony. Tak jak zrobił Adrian Aoun, twórca spółki i programu o nazwie Wavii potrafiącego
skracać długie artykuły z portali internetowych do kilkuzdaniowych bryków
łatwych do odczytania na niewielkim
ekranie smartfona. Kilka tygodni temu
sprzedał swój projekt firmie Google
za 30 mln dolarów.
Na świecie jest ponad miliard smartfonów i każdego dnia przybywa
350 tysięcy kolejnych. Jeszcze niedawno wydawały się gadżetami, przydatnymi do zabijania nudy na szkolnych
lekcjach. Teraz stały się nośnikami gospodarczej rewolucji. Okazuje się, że
smartfon może przynajmniej częściowo zastąpić osobistego trenera fitness,
nauczyciela angielskiego czy przewodnika po krakowskiej starówce, można na nim czytać czasopisma (od kilku
dni dostępny jest „Newsweek” w wersji na smartfony) i oglądać telewizję.
Można za jego pomocą zaplanować

SMARTFONOWE

Smartfony rewolucjonizują gospodarkę, ale zarobić
na tej rewolucji to jak trafić wygraną na loterii.
W Polsce są tacy, którzy próbują. Z sukcesem.
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wędrówkę szlakami turystycznymi, wyszukać najlepsze restauracje w okolicy,
a jeśli komuś zdarzy się nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to smartfon
pomoże zrobić rachunek sumienia
i spożytych kalorii.
Rynek takich aplikacji, czyli programów nadających smartfonom nowe
funkcje, podzielony jest między trzy
koncerny: Apple, który programami
do obsługi iPhonów handluje w sklepie App Store, Google, którego system
operacyjny Android dla smartfonów
i tabletów jest najpopularniejszy (obsługuje większość smartfonów Samsung), i Microsoft, który próbuje wbić
się między tę dwójkę z własnym systemem operacyjnym Windows (Nokia).
Wartość sprzedanych programów
sięga 20 miliardów dolarów rocznie
(kwota porównywalna z tą, jaką ludzkość wydaje na szczepienia) i rośnie
o kilka miliardów rocznie. Najlepsi programiści, marząc o uszczknięciu kawałeczka tego gigantycznego
tortu, rzucają posady w informatycznych korporacjach, a korporacje – jak
Google – inwestują krocie w rozwijanie pomysłów na zarabianie na
smartfonach.

Boso, ale w ostrogach
Reprezentacyjna ulica Chmielna
w Warszawie, trzecie piętro starej kamienicy. W drzwiach 300-metrowego
biura firmy informatycznej Atinea
z widokiem na dachy Śródmieścia wita
mnie jegomość w krótkich spodenkach
i bez butów. Niezobowiązująca, luźna
atmosfera to specyfika tej branży. Szefem jest tu uśmiechnięty od ucha do
ucha Andrzej Gąsienica-Samek, mistrz
świata w programowaniu zespołowym
sprzed dekady. Przez kilka lat pracował dla Janusza Filipiaka w Comarchu,
wreszcie wraz z Tomaszem Stachowiczem założył własny interes. To najmłodsze pokolenie polskiego biznesu
(w sumie obaj mają 60 lat, wyglądają
na jeszcze mniej), którego kompetencje i ambicje sięgają poza granice Polski. – Ludzie uciekają z korporacji, bo
im tam niedobrze. Nam było za dobrze,
jeszcze kilka miesięcy i stracilibyśmy
motywację, żeby zrobić coś swojego
– przyznaje Stachowicz.
Przychody Atinei sięgają miliona dolarów rocznie – to pieniądze zarobione
w znacznej mierze za granicą, choćby na
kontraktach z firmą prowadzącą w Japonii i USA korepetycje na smartfonach
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Wolałbym być

głupszy

DAWID KARPIUK, zdjęcie FILIP ĆWIK

Nie wiem, czy mogę was obrazić
„Prosto” to ważny tytuł. Interpretować
należy go dosłownie. Jak w tytułowej piosence. „Wylewam swój gniew na wasze
porachunki” – śpiewa Kazik. „Z jednej
babki jesteście wnuki / Nienawidzę was
z obu stron, psie syny, za wasze występki, za wasze winy / Jestem Kazik, co po
ulicach łazi i nie wiem / czy jestem w stanie was obrazić, bardziej niż sami siebie
obrażacie”.
Ktoś o liberalnym usposobieniu odetchnie
z ulgą, bo Kazika ostatnio próbowano
angażować po różnych stronach polskich
sporów. Zwłaszcza prawej, która w epoce posmoleńskiej dostrzegła znaczenie
głosu artystów. Portal wPolityce.pl chętnie cytuje wypowiedzi Kazika o Lechu

FOT. XXXXXXXXXXXXX

w czasie rozmowy usłyszę, w co mogą artystę pocałować Tusk z Kaczyńskim, kto
tym razem ma oddawać sto milionów i tak
dalej. Nic z tego. Polityka? – Jest tyle ciekawszych rzeczy – artysta uśmiecha się
jowialnie. – Wczoraj byłem na przedstawieniu mojej wnuczki. Dzieci perfekcyjnie wykonały program o krasnoludkach.
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SMARTFONY
Są na nie tysiące
aplikacji. Napisać taką,
która przyniesie zysk,
jest bardzo trudno.
Niektórym jednak
to się udało

84

KAZIK ŚPIEWA
Jestem 50-letnim
komercyjnym artystą
niezależnym – mówi
o sobie muzyk.
Właśnie z Kultem
wydał nową płytę

Niedawno skończył 50 lat, po raz drugi został
dziadkiem i wydał nową płytę z Kultem.
Kazik Staszewski, artysta zaangażowany,
opowiada nam, jak przestał zajmować się
polityką i dostrzegł piękno w zwykłym życiu.

ak się czujesz? – pytam. Mówią
przecież, że pięćdziesiątka to
poważna sprawa.
– Zdrowie dopisuje, dzięki Bogu
– Kazik pociąga łyk z litrowej butelki
Ice Tea i rozpiera się na krześle. – Tutaj
nie można jarać – informuje mnie, kiedy rozglądam się za popielniczką. – To
pomieszczenie dla dzieci.
Warszawski klub Kosmos Kosmos,
w którym się spotykamy, ma osobną salę
dla dzieciaków. Całą w kolorach, urządzoną tak, by najmłodsi mogli poczuć
się swobodnie. Jest wczesny ranek, maluchy siedzą w przedszkolach, więc
możemy pogadać.
W głowie wciąż gra mi piosenka z wydanej w ubiegłym tygodniu płyty „Prosto”
Kultu, który nie tak dawno również obchodził dość poważny jubileusz 30-lecia
działalności. „Zabiłem ministra finansów,
gdy do mnie nocą włamał się / Chciał wynieść z domu moje rzeczy, przecież dla
niego skończyło się źle / Gdy to się stało,
ciągle mi było za mało” – śpiewa Kazik.
Jak za starych, dobrych czasów, z ironią, bez ogródek. Po cichu więc liczę, że
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przypadku: jeśli zaproponuje reformy gospodarcze
66 Barack Obama – Rządzi ponad cztery lata i wciąż jest popularny.
Nic dziwnego, że opozycja szuka na niego haków. Co znalazła?

84

85

Newsweek 27.05 -2.06 .2013

Newsweek 2 7.0 5 - 2 .0 6 .2 0 1 3

Okładka: Zdjęcie: Piotr Małecki. Sesja z udziałem modeli. Stylizacja: Katarzyna Łaszcz,
makijaż: Marta Podbielska, fryzury: Marlena Kuderawiec

70 Mobilne start-upy – Rewolucjonizują gospodarkę, ale zarobić na
tej rewolucji nie jest łatwo. Próbują tysiące, udaje się nielicznym
74 Bon Jovi – Od 30 lat rządzi kapelą z New Jersey. W tym roku
zarobią więcej niż jakikolwiek inny zespół muzyczny na świecie

NAUKA
80 Sztuczne serce – Jest prawie jak naturalne, a już za kilka tygodni
zostanie wszczepione pierwszemu pacjentowi w Polsce

KULTURA
84 Kazik Staszewski – Opowiada o muzyce i o tym, jak przestał
zajmować się polityką i dostrzegł piękno w zwykłym życiu
88 Mark Rothko – Malarz, socjalista, milioner, samobójca.
Legenda ekspresjonizmu w Muzeum Narodowym w Warszawie
92 Festiwal w Cannes – Pokazał, że artystyczny ﬁlm idzie krok
w krok za zmianami społecznymi. A może nawet je wyprzedza
96 Jaume Cabré – Wywołał prawdziwą sensację – jego pierwsza
wydana po polsku powieść traﬁła na wszystkie listy bestsellerów

KOBIETA
104 Ryan Gosling – To idealna odpowiedź na kryzys męskości:
hołduje tradycyjnym wartościom i nie ma w sobie nic z macho
108 Dziecięcy apetyt – Jak przechytrzyć niejadka?

FELIETONY
10
43
57
112

1
Newsweek 27.0 5-2.0 6.20 13

Grzegorz Markowski/ Krzysztof Materna – Niewysłane listy
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