
Życie toczy się szybciej, aniżeli 
piszemy te felietony. Poprzedni 
kończył się radosnym podsu

mowaniem, jak dobrze poszło nam 
na Olimpiadzie w Soczi i jak tam byto 
pięknie, ale zanim się ukazał, snajperzy 
zabili w Kijowie blisko 100 osób, strza
łami prosto w czoło, między oczy. Świat 
zmienia się z szybkością kuli. Prezydent 
Rosji Władimir Putin zabrał Krym, płyną 
okręty, latają bojowe samoloty, nie wia
domo, co dalej będzie tak z Ukrainą, jak 
i ze światem. 

Trudno - powtórzmy - pisać teraz 
0 życiu. Za dwa tygodnie, kiedy trwa druk 
VIVY!, nie wiadomo, co będzie. Póki co 
prezydent Putin z uśmieszkiem bazy
liszka twierdzi, że nie ma pojęcia, skąd 
wzięło się 30 tysięcy żołnierzy na Krymie, 
gdzie oni się tak ładnie ubrali i skąd wzię
li karabiny. 
• Wróćmy wszakże do życia, póki jest 
to możliwe. W Zachęcie - Narodowej 
Galerii Sztuki wystawa różnorodne
go dorobku Pauliny Ołowskiej „Czar 
Warszawy". Tak nazywał się kiedyś 
sklep z perfumami na rogu ulic Kruczej 
1 Żurawiej. Ołowska potrafi połączyć 
rzeźbę z obrazem, obraz z fotografią, 
ubrać kobietę w sweter jak las zielony 
i nazwać to ..Polowanie", a także powie
sić spódnicę wielką jak ściana i z tego 
też robi się sztuka. 15 lat mieszkała 
w Amsterdamie, wystawiała w Nowym 
Jorku i Londynie, na Forum w Aachen 
uznana została za postać najbardziej 
artystyczną i tak trafiła do Zachęty. 

Najbardziej znana polska galeria 
wybudowana została w 1900 roku, ma 
114 lat i wygląda coraz lepiej. Remont 
trwa tu od zawsze, ale pięknie wygląda 
wreszcie elewacja, jasna, wesoła, odma
lowana całkiem jak nowa. Oszklono 
także i otwarto na świat okna zamuro
wane przez kilkanaście lat po którymś 
remoncie. Zachętą rządzą eleganckie 
kobiety, dyrektor Hanna Wróblewska 
potrafi w dodatku mówić krótko (dzień 
dobry, cieszę się, że państwo przyszli...!, 
a wice Justyna Markiewicz jest dodatko
wo obiecująco ruda. 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
powstało w roku 1860 i też rządzą tu 
kobiety, prezes Natalia Hojny, i też jest 
w dobrym stanie. Wspólnym wysiłkiem, 
m.in. kościoła ewangelickiego, Muzeum 
Etnograficznego oraz burmistrza 
Śródmieścia Wojciecha Bartelskiego 
powstanie przed Zachętą, specjalnie 
zaprojektowany, nowy plac. 
• Przed laty w kościele ewangelickim 
- przypomnijmy - odbyt się pogrzeb 
znanego i lubianego senatora i prawnika 
Edwarda Wendego. Nigdy tego nie zapo
mnimy. Jeździł na motocyklu i motocykle 
przyjechały go pożegnać. Na pełnych 
obrotach zagrały silniki co najmniej 
100 Harleyów. Jest to dźwięk, jakiego 
nie ma, jakby ziemia pękata. Wende byt 
godzien takiego pożegnania. Oskarżał 
m.in. zabójców księdza Popiełuszki. 
• Wróćmy do Zachęty. Jest to miejsce, 
w którym ciągle coś się dzieje. Otwarto 
właśnie retrospektywną wystawę słyn
nego grafika Henryka Tomaszewskiego. 
Czekał kiedyś na studentów, spóźniali 
się, więc zostawił im kartkę: ..Byłem, 
czego i wam życzę". I tak też nazywa się 
obecna wystawa. Tomaszewski pisał kie
dyś: „Obraz do oglądania zamieniliśmy na 
obraz do czytania. To urzekło. Nazwano 
to na świecie »polską szkołą plakatu«". 

SALONYSs 
BYŁEM, CZEGO I WAM ZYCZĘ 

Gdy pieniędzy wiele 
wkoło przyjaciele 

Spotkaliśmy w Zachęcie dyrektora Teatru Wielkiego 
Waldemara Dąbrowskiego (w świetnej formie), który jest 
zawsze, jak dzieje się coś w kulturze, pewnego księcia 
z Saksonii oraz Grażynę Kulczyk z Poznania. 57 obrazów 

z jej kolekcji wystawionych zostało w Madrycie, 
w słynnej galerii Fundacji Banku Santander. 

Pisał też tak: „Czy Jureczek w koszulce z 
napisem »Marlboro« to plakat, czy jesz
cze Jureczek?". 

Odszedł niedawno Waldemar Świerży. 
Nie ma już nikogo ze słynnej polskiej 
szkoły plakatu. 
• Spotkaliśmy też w Zachęcie dyrek
tora Teatru Wielkiego Waldemara 
Dąbrowskiego Iw świetnej formie], który 
jest zawsze, jak dzieje się coś w kultu
rze, pewnego księcia z Saksonii oraz 
Grażynę Kulczyk z Poznania. 57 obra
zów z jej kolekcji wystawionych zostało 
w Madrycie, w słynnej galerii Fundacji 
Banku Santander, a jest to miejsce, 
w którym wystawiają najlepszych. 
Zjechali się najważniejsi kolekcjonerzy 
z całej Europy i zgodnie stwierdzili - cho
ciaż nie mają zwyczaju chwalić konkuren
cji - że kolekcja, obrazy z lat 60.-80., jest 
bardzo interesująca. 

Nie wtrącamy się nigdy do spraw 
prywatnych, ale stwierdzić trzeba, 
że od czasu, kiedy Grażyna Kulczyk 
rozwiodła się z Janem Kulczykiem, 

to ma parę złotych i wydaje je na 
sztukę. 
• Dużo ciekawych samochodów 
pokazano na tradycyjnym Salonie 
Samochodowym w Genewie. W barwach 
Fiata wystąpił najmniejszy Jeep o nazwie 
Renegade. Fiat kupił Chryslera i robi 
teraz interesy w Ameryce. W Europie 
Włosi przestali jakby konstruować nowe 
samochody. Ostatni, i to też nienowy, 
tylko replika, śliczny zresztą Fiat 500 
pojawił się siedem lat temu i ciągle, 
podobnie jak jeszcze starszy Fiat Panda, 
jest dobrze sprzedawany. Jest to swego 
rodzaju ewenement. Nowych samocho
dów Fiat nie robi, ale bez przerwy za to 
sprzedaje stare. Jeżeli nowy Jeep będzie 
kosztował w granicach 80-90 tysięcy zło
tych, to może być autem dla eleganckich 
kobiet, które lubią być niezależne i sie
dzieć wysoko. 

Podobał się również w Genewie nowy 
KIA Soul oraz Mazda 2. Mazdy projektuje 
Ikuo Maeda i tak Mazda 3, jak i 6 uzna
ne zostały za najładniejsze samochody 

ubiegłego roku. Pokazano też w Genewie 
najładniejszy - jak twierdzą fachow
cy - samochód Mercedesa, a miano
wicie S600 coupe. Ewa Łabno-Falęcka 
z Mercedesa twierdzi, że w S600 coupe 
każdy czuje się prosty, zdrowy, bogaty 
i dodatkowo lekko podniecony, jako że, jak 
twierdzą kobiety, coupe działa na libido. 
Na modele coupe trzeba wszakże uważać. 
Jechaliśmy właśnie na narty Mercedesem 
E 400, prowadzi się świetnie, jak po maśle, 
z tyłu zmieścił się wszakże tylko kawałek 
redaktora Wojciecha Zimińskiego („Szkło 
kontaktowe"), który w dodatku bardzo 
tego nie lubił. 
• W Świeradowie odbyty się doroczne, 
59. już Narciarskie Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy. Wygrali: Carina Łopieńska 
(ciągle ładna], Grzegorz Markowski 
(„Szkło kontaktowe"), Paweł Wroński 
(„Gazeta Wyborcza" oraz żona jako 
uśmiech), a także kapitan Krzysztof 
Baranowski (zapatrzony w dal). W kate
gorii bez podziału na płeć świetnie pre
zentował się w biegu po płaskim znany 
ekspert muzyczny Józef Kański. 

Wiesław Buczyński, który ciągle 
coś tu buduje, oraz burmistrz Roland 
Marciniak, który tu rządzi, twier
dzą, że za rok będzie gotowa nowa 
trasa narciarska przy wyciągu gon
dolo wym. Cietrzewie, których zresztą 
raczej tu nie byto, tylko nimi straszo
no, przeniosły się w inne tereny. Trasy 
są świetne. Śnieg wszędzie topniał, 
a w Świeradowie można było jeździć 
do końca marca. Trasa ma jeszcze 
jeden plus, a mianowicie zjeżdża się 
na nartach prosto do restauracji, gdzie 
u pani Patrycji podają kluseczki niczym 
kawior. 
• Na zakończenie, jak zawsze, dwa 
słowa o polityce. Polityką się nie zajmuje
my, jako że szczególnie na wiosnę rzuca 
się na głowę, podkreślić wszakże trze
ba, że kolejny polski mąż stanu pobił się 
z samolotem linii Lufthansa i przegrał. 
Przed laty Jan Rokita, a obecnie Jacek 
Protasiewicz. Najpierw twierdził uparcie, 
że jest trzeźwy jak stodoła na lotnisku we 
Frankfurcie, a potem bez przerwy się tłu
maczył. Sprawa jest trochę przestarzała, 
ale zawsze aktualna. Dziadek naszego 
kolegi inżyniera Watka z Radomia zawsze 
w takiej sytuacji cytował Konfucjusza: 
„Człowiek, który się tłumaczy, sam się 
oskarża". 

Posła Protasiewicza (wycofał się 
z wyborów do Unii Europejskiej) infor
mujemy uprzejmie, że Konfucjusz byt to 
myśliciel. • 

Zbiór felietonów Jerzego Iwaszkiewicza „Kot w pralce" dostępny w księgarniach. 
Teraz także w formie audiobooka. Czyta - jak zawsze rewelacyjnie - Piotr Fronczewski. Polecamy! 
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