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Kopenhaga, Maastricht, Bolonia, Nicea. 
Z czym po tej prezydencji kojarzy się War-
szawa? 
Niedowład koncepcyjny rządzących krę-

gów, tak ich decydentów, jak doradców, kon-
centracja na wyborczych potyczkach toczo-
nych na krajowym podwórku, zapatrzenie 
we własne partykularne interesy, kulturowy 
brak zdolności patrzenia na wyzwania 
współczesności w kontekście ponadnaro-
dowym, nie tylko europejskim, lecz również 
światowym – to przyczyny zaprzepaszcze-
nia danej nam szansy. Co prawda, odbyło się 
trochę skądinąd wartościowych imprez kul-
turalnych, z których i tak większość miałaby 
miejsce. Popodróżowali sobie trochę więcej 
niż zazwyczaj niektórzy politycy i dyplo-
maci, ich eksperci i doradcy, ale nie na wiele 
się to zdało. Oczywiście, oprócz obfitych 
sprawozdań, które teraz się pisze. 
Ideę „Inicjatywy Warszawskiej” starałem 

się nagłośnić we właściwym czasie. Była 
publikowana w prasie, m.in. dziennik „Pol-
ska – The Times” wydrukował mój artykuł 
zatytułowany „Podczas prezydencji zgłośmy 
w Europie Inicjatywę Warszawską” (13–15 
maja 2011 r.). Tekst został ogłoszony również 
po angielsku na poczytnym, śledzonym 
na całym świecie portalu profesora Nouriela 
Roubiniego – „Roubini Global Economics”. 
No cóż, szansa była, nie została wykorzy-
stana. Róbmy zatem dalej swoje, acz zawsze 
pro publico bono. Nie udało się nam tym ra-
zem, by w tych ciężkich czasach stało się coś 
pozytywnego pro publico mundiale bono, 
trzeba się więc starać, by powiodło się to in-
nym w przyszłości. Wędrujemy dalej.

Czas szybko wędruje. I tak prędko minęło dru-
gie półrocze 2011 r., podczas którego Polska 
pełniła funkcję przewodniczącego Unii Euro-
pejskiej, tzw. prezydencję. Nie wiadomo, czy 
się cieszyć, że okres ten mamy już za sobą 
i udało się przezeń przejść bez żadnej większej 
wpadki (nie licząc niemądrego – i dlatego, nie-
stety, cytowanego przez światowe media – wy-
stąpienia ministra finansów, w którym mówił 
o wojennym zagrożeniu jakoby wynikającym 
z kryzysu gospodarczego), czy też martwić, że 
wielka, historyczna szansa została zaprzepasz-
czona. Następna zdarzy się dopiero za kilka-
naście lat, ale to już będą inna Polska, inna Eu-
ropa, inny świat. 
Uważam, że to drugie: zaprzepaszczona 

szansa. Rząd Platformy Obywatelskiej 
zmarnował jedyną w swoim rodzaju spo-
sobność, aby wyjść z godnymi znaczącego 
partnera stosunków międzynarodowych 
inicjatywami. Niestety, Polska niczym 
szczególnym podczas prezydencji nie po-
trafiła się wykazać. Nie wyszła z żadnym 
poważnym projektem. Nie wniosła niczego 
istotnego do przezwyciężania kryzysowego 
syndromu. Z inspiracji polskiego rządu 
w żadnej sprawie gorąco dyskutowanej 
na forum europejskim nie pojawiło się nic 
szczególnego, co pozostawiałoby bardziej 
długotrwały ślad czy stymulowało dalsze 
dyskusje. A można i warto było zaznaczyć 

swoją pozycję polityczną w sposób wi-
doczny, a przede wszystkim pożyteczny dla 
zrównoważonego rozwoju europejskiego 
obszaru społeczno-gospodarczego i kultu-
rowo-politycznego. Co więcej, można i na-
leżało wykorzystać dany nam czas, by 
wnieść coś wartościowego do procesu świa-
towego. Żyjemy przecież w epoce 
globalizacji i trzeba umieć się troszczyć 
o swój zaścianek, pamiętając wszakże cały 
czas o innych. 
Wychodząc z takich przesłanek, zapro-

ponowałem osiem miesięcy temu „Inicja-
tywę Warszawską”. Próbowano mnie nawet 
zapewniać, że w jakiejś mierze została ona 
podjęta. Przekonywała mnie o tym wicemi-
nister spraw zagranicznych, gdy spotkali-
śmy się jeszcze w czerwcu w Pekinie. Bynaj-
mniej nie zauważyłem takich starań. Polska 
mogła wnieść coś cennego do trwających 
w innych częściach świata procesów regio-
nalnych integracji, inicjując serię akcji wspo-
magających znojny proces instytucjonal-
nego wzmacniania się gospodarki rynkowej 
i społeczeństwa obywatelskiego. Mamy 
w tej materii doświadczenia i osiągnięcia, 
przy czym chodzi o coś więcej niż tylko 
chwalenie swojego ogonka. Chodzi o poka-
zanie z europejskiej perspektywy innym re-
gionom świata, że równoczesna postępowa 
transformacja systemowa i regionalna inte-
gracja gospodarcza to najlepszy sposób 
na twórcze wykorzystanie globalizacji 
na własną korzyść, a zarazem z korzyścią 
dla innych, a nie ich kosztem. Obecny kry-
zys, który dotkliwie odczuwa Unia Europej-
ska, temu nie zaprzecza. 

Te pół roku było po to, aby to zapropono-
wać, zacząć myśleć i dyskutować, ukierun-
kować rozmowę, zaprogramować główne 
kierunki i sposoby działań na następne kilka, 
a nawet kilkanaście lat. Do tego niepotrzeb -
ne były pieniądze, tylko postępowa myśl 
i chęć praktycznego działania. Już dziś 
po świecie krążyłoby określenie „The 
Warsaw Initiative”, z oczywistymi także da-
lekosiężnymi korzyściami dla Polski. Nie 
tylko w Europie wiadomo, z czym kojarzy się 

Rząd Platformy Obywatelskiej nie wyszedł z żadnym poważnym projektem w czasie, gdy przewodniczył pracom Unii
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Przed prezydencją zaproponowałem, by 
wykorzystać ją do zgłoszenia „Inicjatywy 
Warszawskiej”. Spotkana w Pekinie 
wiceszefowa MSZ zapewniała mnie, że 
została podjęta. Nie zauważyłem tego
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BOŻYDAR BRAKONIECKI Śmierć Hanki Mostowiak odsłoniła słabość polskiej potęgi serialowej. Skutki już widać

Popatrzcie tylko na „Klan”. Hanka 
w zaświatach, ciamajdowaty Rysio po -
dobnie, a scenarzyści w autodestrukcyj -
nym amoku już myślą o kolejnych kata-
klizmach. Już niebawem Norberta (Jakub 
Świderski) wplączą w nawrót choroby 
psychicznej, w wyniku której bezlitośnie 
porzuci Olkę (Kaja Paschalska). Niniej-
szym, jako współautor tej rubryki, apeluję 
o zaniechanie tego pomysłu! Pomyślcie 
tylko o Paschalskiej i jej przyszłości. 
Gdzie ona znajdzie teraz nowego chłopa-
ka? Chyba że od razu ją uśmiercicie 
i będzie spokój. 
 

O ile w „Klanie” panuje duch funeralny, 
w „M jak miłość” zwycięża najzwyklej-
szy chaos. W od cinku 863. (premiera 17 
stycznia) dojdzie nawet do fizycznego 
starcia dwóch braci Mroczków. Pokłócą 
się, a następnie brutalnie pobiją o wdzię-
ki Kingi, czyli Kasi Cichopek. Dziewucha 
ma, jak wiadomo, tak wielki erotyczny 
czar, że każdy facet ma od razu ochotę 
dać innemu w mordę. Oprócz Marcina 
Hakiela, który wygląda na takiego, co to 
nie ma ochoty już na nic. 
 

Za to w „Plebanii” żałoba z ledwie peł-
gającą iskierką nadziei. Władze TVP1 
już dawno zdecydowały, co prawda, że 
z początkiem nowego roku pozbędą się 
tego serialowego balastu, ale producenci 
nie chcą się na to zgodzić, argumentując, 
że przed filmem parada sukcesów. Oj, 
naiwni, naiwni. Zupełnie nie rozumieją 
nowych serialowych trendów. Wyobraź-
cie sobie tylko, Drodzy Czytelnicy, że 
serial trwa od jedenastu lat, a jeszcze nikt 
w nim nie zszedł gwałtowną śmiercią. 
Czy to w ogóle można nazwać popular-
nym serialem? 

Podglądanie Wielkiego Świata

Z efektownym bulgotem tonie także 
„Rezydencja”. Jeszcze przez jakiś czas 
pogapimy się na skrzętnie zmagazynowa-
ne na czar ną godzinę odcinki, a potem 
adieu. Zupełnie słusznie. Po co było sno-
bować się na arystokrację? Nie lepiej było 
wynająć mieszkanie w bloku i kręcić sier-
miężny tasiemiec w stylu „Kiepskich”? 
W czasie gdy w Polsce za wzór społecz-
nego zaangażowania uchodzi trybun 
ludowy o nazwisku Palikot, przerasowa -
nych serialowych Podhoreckich czeka 
tylko jedno: niebyt. 
 

W związku z tym, że „Rezydencję” 
zamykają na cztery spusty, pracę znów 
traci Grażyna Szapołowska. Po jesiennej 
klapie „Układu warszawskiego” to już 
kolejny serial, który ta aktorka doprowa-
dza do katastrofy. A dochodzi do tego 
jeszcze rozróba z Englertem, którą spro-
wokowała, nie pojawiając się w pracy 
w jego teatrze. Szapołowska bez pracy, 
tego jeszcze nie było! Historycy będą 
teraz dzielić dzieje kultury polskiej dwo -
ma okresami: „Sza połowska pokazuje 
wdzięki” i „Szapołow skiej nikt już nie 
chce oglądać”. 
 

A co ma powiedzieć aktorski samoro-
dek Filip Bobek, do niedawna filar se -
rialowego „Prosto w serce”? Oczywiście 
byłoby najlepiej, żeby nic nie mówił, ale 
niestety, żadne nakazy się go nie imają. 
Właśnie obwieścił światu kolejne prze-
myślenia na temat kobiet. „Uwielbiam, 
kiedy rzuca mi się wyzwanie. Kiedy ko -
bieta pokazuje mi, że jej na mnie nie zale-
ży” – wyznaje aktor tabloidom. Panie Bo -
bek, powinien pan częściej chodzić do  
przychodni osiedlowej. Pracujące tam 
panie są akurat w pana guście. 

Bobek się mizdrzy, a Krzysztof Ibisz 
pakuje, aż furczy. Na razie na siłowni, 
bowiem w celebryckim środowisku po -
szła właśnie plotka, że mają go zatrudnić 
w polsato wym „Got to Dance. Tylko ta -
niec” jako prowadzącego. Niczym stary 
kawaleryjski wierzchowiec strzygący 
uszami na dźwięk trąbki nasz Krzysio 
wyczuwa fluktuacje nastrojów w dyrek-
torskich gabinetach Polsatu. Jak kiedyś 
spotkacie go w którejś z siłowni, jak 
bohatersko przerzuca tony żelaza, wiedz-
cie, że on jest cały czas gotów. I będzie 
tak aż do śmierci. Oto prawdziwy profe-
sjonalista. 
 

Bowiem tylko trening czyni mistrza. 
Wie coś o tym Ibisz, wie również cele -
brycka gwiazda z gastronomicznej półki, 
czyli Magda Gessler. Jeszcze niedawno 
chwaliła się swym puszystym ciałem, dziś 
stoi na stanowisku, że jednak trzeba li -
czyć kalorie. Bardzo słusznie, dieta to 
podstawa i tylko złośliwcy pozwalają 
sobie na snucie hipotez, że nagła zmiana 
jej nastawienia do jedzenia spowodowa-
na była obiadem w jednej z własnych 
restauracji. Ale to oczywiście nieprawda. 
Spożyłem ongiś obiad w Venezii. Najeść 
się było trudno, ale za to nie chorowałem 
ani przez moment. 
 

Na koniec ponętne pośladki Dżoany 
Krupy. Pokazała je na fotograficznej sesji 
dla amerykańskiego magazynu „Esquire”. 
Szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł, aby 
zaangażować je do któregoś z podupada-
jących i nudnych jak flaki z olejem pol-
skich seriali. Idę o zakład, że nie trzeba 
by uśmiercać Hanki Mostowiak, a Rysio 
znów byłby najszczęśliwszym góralem 
polskiej telewizji.

Zamknęła się pewna epoka: Grażyna 
Szapołowska jest bezrobotna. Blisko 
cztery dekady po tym, jak w 1974 roku 
w „Telefonie” po raz pierwszy pokazała 
Polakom swoje legendarne wdzięki
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Kopenhaga, Maastricht, Bolonia, Nicea. 
Z czym po tej prezydencji kojarzy się War-
szawa? 
Niedowład koncepcyjny rządzących krę-

gów, tak ich decydentów, jak doradców, kon-
centracja na wyborczych potyczkach toczo-
nych na krajowym podwórku, zapatrzenie 
we własne partykularne interesy, kulturowy 
brak zdolności patrzenia na wyzwania 
współczesności w kontekście ponadnaro-
dowym, nie tylko europejskim, lecz również 
światowym – to przyczyny zaprzepaszcze-
nia danej nam szansy. Co prawda, odbyło się 
trochę skądinąd wartościowych imprez kul-
turalnych, z których i tak większość miałaby 
miejsce. Popodróżowali sobie trochę więcej 
niż zazwyczaj niektórzy politycy i dyplo-
maci, ich eksperci i doradcy, ale nie na wiele 
się to zdało. Oczywiście, oprócz obfitych 
sprawozdań, które teraz się pisze. 
Ideę „Inicjatywy Warszawskiej” starałem 

się nagłośnić we właściwym czasie. Była 
publikowana w prasie, m.in. dziennik „Pol-
ska – The Times” wydrukował mój artykuł 
zatytułowany „Podczas prezydencji zgłośmy 
w Europie Inicjatywę Warszawską” (13–15 
maja 2011 r.). Tekst został ogłoszony również 
po angielsku na poczytnym, śledzonym 
na całym świecie portalu profesora Nouriela 
Roubiniego – „Roubini Global Economics”. 
No cóż, szansa była, nie została wykorzy-
stana. Róbmy zatem dalej swoje, acz zawsze 
pro publico bono. Nie udało się nam tym ra-
zem, by w tych ciężkich czasach stało się coś 
pozytywnego pro publico mundiale bono, 
trzeba się więc starać, by powiodło się to in-
nym w przyszłości. Wędrujemy dalej.

Czas szybko wędruje. I tak prędko minęło dru-
gie półrocze 2011 r., podczas którego Polska 
pełniła funkcję przewodniczącego Unii Euro-
pejskiej, tzw. prezydencję. Nie wiadomo, czy 
się cieszyć, że okres ten mamy już za sobą 
i udało się przezeń przejść bez żadnej większej 
wpadki (nie licząc niemądrego – i dlatego, nie-
stety, cytowanego przez światowe media – wy-
stąpienia ministra finansów, w którym mówił 
o wojennym zagrożeniu jakoby wynikającym 
z kryzysu gospodarczego), czy też martwić, że 
wielka, historyczna szansa została zaprzepasz-
czona. Następna zdarzy się dopiero za kilka-
naście lat, ale to już będą inna Polska, inna Eu-
ropa, inny świat. 
Uważam, że to drugie: zaprzepaszczona 

szansa. Rząd Platformy Obywatelskiej 
zmarnował jedyną w swoim rodzaju spo-
sobność, aby wyjść z godnymi znaczącego 
partnera stosunków międzynarodowych 
inicjatywami. Niestety, Polska niczym 
szczególnym podczas prezydencji nie po-
trafiła się wykazać. Nie wyszła z żadnym 
poważnym projektem. Nie wniosła niczego 
istotnego do przezwyciężania kryzysowego 
syndromu. Z inspiracji polskiego rządu 
w żadnej sprawie gorąco dyskutowanej 
na forum europejskim nie pojawiło się nic 
szczególnego, co pozostawiałoby bardziej 
długotrwały ślad czy stymulowało dalsze 
dyskusje. A można i warto było zaznaczyć 

swoją pozycję polityczną w sposób wi-
doczny, a przede wszystkim pożyteczny dla 
zrównoważonego rozwoju europejskiego 
obszaru społeczno-gospodarczego i kultu-
rowo-politycznego. Co więcej, można i na-
leżało wykorzystać dany nam czas, by 
wnieść coś wartościowego do procesu świa-
towego. Żyjemy przecież w epoce 
globalizacji i trzeba umieć się troszczyć 
o swój zaścianek, pamiętając wszakże cały 
czas o innych. 
Wychodząc z takich przesłanek, zapro-

ponowałem osiem miesięcy temu „Inicja-
tywę Warszawską”. Próbowano mnie nawet 
zapewniać, że w jakiejś mierze została ona 
podjęta. Przekonywała mnie o tym wicemi-
nister spraw zagranicznych, gdy spotkali-
śmy się jeszcze w czerwcu w Pekinie. Bynaj-
mniej nie zauważyłem takich starań. Polska 
mogła wnieść coś cennego do trwających 
w innych częściach świata procesów regio-
nalnych integracji, inicjując serię akcji wspo-
magających znojny proces instytucjonal-
nego wzmacniania się gospodarki rynkowej 
i społeczeństwa obywatelskiego. Mamy 
w tej materii doświadczenia i osiągnięcia, 
przy czym chodzi o coś więcej niż tylko 
chwalenie swojego ogonka. Chodzi o poka-
zanie z europejskiej perspektywy innym re-
gionom świata, że równoczesna postępowa 
transformacja systemowa i regionalna inte-
gracja gospodarcza to najlepszy sposób 
na twórcze wykorzystanie globalizacji 
na własną korzyść, a zarazem z korzyścią 
dla innych, a nie ich kosztem. Obecny kry-
zys, który dotkliwie odczuwa Unia Europej-
ska, temu nie zaprzecza. 

Te pół roku było po to, aby to zapropono-
wać, zacząć myśleć i dyskutować, ukierun-
kować rozmowę, zaprogramować główne 
kierunki i sposoby działań na następne kilka, 
a nawet kilkanaście lat. Do tego niepotrzeb -
ne były pieniądze, tylko postępowa myśl 
i chęć praktycznego działania. Już dziś 
po świecie krążyłoby określenie „The 
Warsaw Initiative”, z oczywistymi także da-
lekosiężnymi korzyściami dla Polski. Nie 
tylko w Europie wiadomo, z czym kojarzy się 
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Przed prezydencją zaproponowałem, by 
wykorzystać ją do zgłoszenia „Inicjatywy 
Warszawskiej”. Spotkana w Pekinie 
wiceszefowa MSZ zapewniała mnie, że 
została podjęta. Nie zauważyłem tego
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BOŻYDAR BRAKONIECKI Śmierć Hanki Mostowiak odsłoniła słabość polskiej potęgi serialowej. Skutki już widać

Popatrzcie tylko na „Klan”. Hanka 
w zaświatach, ciamajdowaty Rysio po -
dobnie, a scenarzyści w autodestrukcyj -
nym amoku już myślą o kolejnych kata-
klizmach. Już niebawem Norberta (Jakub 
Świderski) wplączą w nawrót choroby 
psychicznej, w wyniku której bezlitośnie 
porzuci Olkę (Kaja Paschalska). Niniej-
szym, jako współautor tej rubryki, apeluję 
o zaniechanie tego pomysłu! Pomyślcie 
tylko o Paschalskiej i jej przyszłości. 
Gdzie ona znajdzie teraz nowego chłopa-
ka? Chyba że od razu ją uśmiercicie 
i będzie spokój. 
 

O ile w „Klanie” panuje duch funeralny, 
w „M jak miłość” zwycięża najzwyklej-
szy chaos. W od cinku 863. (premiera 17 
stycznia) dojdzie nawet do fizycznego 
starcia dwóch braci Mroczków. Pokłócą 
się, a następnie brutalnie pobiją o wdzię-
ki Kingi, czyli Kasi Cichopek. Dziewucha 
ma, jak wiadomo, tak wielki erotyczny 
czar, że każdy facet ma od razu ochotę 
dać innemu w mordę. Oprócz Marcina 
Hakiela, który wygląda na takiego, co to 
nie ma ochoty już na nic. 
 

Za to w „Plebanii” żałoba z ledwie peł-
gającą iskierką nadziei. Władze TVP1 
już dawno zdecydowały, co prawda, że 
z początkiem nowego roku pozbędą się 
tego serialowego balastu, ale producenci 
nie chcą się na to zgodzić, argumentując, 
że przed filmem parada sukcesów. Oj, 
naiwni, naiwni. Zupełnie nie rozumieją 
nowych serialowych trendów. Wyobraź-
cie sobie tylko, Drodzy Czytelnicy, że 
serial trwa od jedenastu lat, a jeszcze nikt 
w nim nie zszedł gwałtowną śmiercią. 
Czy to w ogóle można nazwać popular-
nym serialem? 

Podglądanie Wielkiego Świata

Z efektownym bulgotem tonie także 
„Rezydencja”. Jeszcze przez jakiś czas 
pogapimy się na skrzętnie zmagazynowa-
ne na czar ną godzinę odcinki, a potem 
adieu. Zupełnie słusznie. Po co było sno-
bować się na arystokrację? Nie lepiej było 
wynająć mieszkanie w bloku i kręcić sier-
miężny tasiemiec w stylu „Kiepskich”? 
W czasie gdy w Polsce za wzór społecz-
nego zaangażowania uchodzi trybun 
ludowy o nazwisku Palikot, przerasowa -
nych serialowych Podhoreckich czeka 
tylko jedno: niebyt. 
 

W związku z tym, że „Rezydencję” 
zamykają na cztery spusty, pracę znów 
traci Grażyna Szapołowska. Po jesiennej 
klapie „Układu warszawskiego” to już 
kolejny serial, który ta aktorka doprowa-
dza do katastrofy. A dochodzi do tego 
jeszcze rozróba z Englertem, którą spro-
wokowała, nie pojawiając się w pracy 
w jego teatrze. Szapołowska bez pracy, 
tego jeszcze nie było! Historycy będą 
teraz dzielić dzieje kultury polskiej dwo -
ma okresami: „Sza połowska pokazuje 
wdzięki” i „Szapołow skiej nikt już nie 
chce oglądać”. 
 

A co ma powiedzieć aktorski samoro-
dek Filip Bobek, do niedawna filar se -
rialowego „Prosto w serce”? Oczywiście 
byłoby najlepiej, żeby nic nie mówił, ale 
niestety, żadne nakazy się go nie imają. 
Właśnie obwieścił światu kolejne prze-
myślenia na temat kobiet. „Uwielbiam, 
kiedy rzuca mi się wyzwanie. Kiedy ko -
bieta pokazuje mi, że jej na mnie nie zale-
ży” – wyznaje aktor tabloidom. Panie Bo -
bek, powinien pan częściej chodzić do  
przychodni osiedlowej. Pracujące tam 
panie są akurat w pana guście. 

Bobek się mizdrzy, a Krzysztof Ibisz 
pakuje, aż furczy. Na razie na siłowni, 
bowiem w celebryckim środowisku po -
szła właśnie plotka, że mają go zatrudnić 
w polsato wym „Got to Dance. Tylko ta -
niec” jako prowadzącego. Niczym stary 
kawaleryjski wierzchowiec strzygący 
uszami na dźwięk trąbki nasz Krzysio 
wyczuwa fluktuacje nastrojów w dyrek-
torskich gabinetach Polsatu. Jak kiedyś 
spotkacie go w którejś z siłowni, jak 
bohatersko przerzuca tony żelaza, wiedz-
cie, że on jest cały czas gotów. I będzie 
tak aż do śmierci. Oto prawdziwy profe-
sjonalista. 
 

Bowiem tylko trening czyni mistrza. 
Wie coś o tym Ibisz, wie również cele -
brycka gwiazda z gastronomicznej półki, 
czyli Magda Gessler. Jeszcze niedawno 
chwaliła się swym puszystym ciałem, dziś 
stoi na stanowisku, że jednak trzeba li -
czyć kalorie. Bardzo słusznie, dieta to 
podstawa i tylko złośliwcy pozwalają 
sobie na snucie hipotez, że nagła zmiana 
jej nastawienia do jedzenia spowodowa-
na była obiadem w jednej z własnych 
restauracji. Ale to oczywiście nieprawda. 
Spożyłem ongiś obiad w Venezii. Najeść 
się było trudno, ale za to nie chorowałem 
ani przez moment. 
 

Na koniec ponętne pośladki Dżoany 
Krupy. Pokazała je na fotograficznej sesji 
dla amerykańskiego magazynu „Esquire”. 
Szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł, aby 
zaangażować je do któregoś z podupada-
jących i nudnych jak flaki z olejem pol-
skich seriali. Idę o zakład, że nie trzeba 
by uśmiercać Hanki Mostowiak, a Rysio 
znów byłby najszczęśliwszym góralem 
polskiej telewizji.

Zamknęła się pewna epoka: Grażyna 
Szapołowska jest bezrobotna. Blisko 
cztery dekady po tym, jak w 1974 roku 
w „Telefonie” po raz pierwszy pokazała 
Polakom swoje legendarne wdzięki
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