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  Jedni 
debatują, 
drudzy 
odcinają 
dostęp 
do urn.

 TEMAT TYGODNIA 
30 Bez limitu ryzyka. Syci, bezpieczni ludzie Zachodu masowo pędzą 
w morderczych maratonach, skaczą z wysokości, ścigają się w górach 
i lodowatym morzu. Sporty ekstremalne – moda czy nałóg? Der Spiegel

  Craig 
Thompson 
trzyma ręce 
„Pod śnieżną 
kołderką”.

14

  Terrorysta, 
samotnik 
w stadzie 
kapusiów.

20  Zos t ań szy f rant em    26  Z  pa lcem w tr endz ie     61  Gruba n iesprawied l iwość

Projekt okładki
Małgorzata Śliwińska
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54

  Tylko wielki 
upadek może 
zapewnić 
sławę.
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Urodzenie dziecka było wystarczającym powodem, by 
Marissa Meyer znalazła się na okładce magazynu „For-
tune”. 37-letnia prezes firmy Yahoo! objęła to stanowisko 
w lipcu br., będąc już w zaawansowanej ciąży. Wywołało 
to sporą sensację, tak samo jak jej obecna zapowiedź, że 
zamierza wrócić do pracy najdalej dwa tygodnie po po-
rodzie. Inna sprawa, że Meyer (umieszczona przez „For-
tune” na 14 miejscu na liście najbardziej wpływowych ko-
biet w biznesie) ma pełne ręce roboty. Przyszła do Yahoo! 
po kilkunastu latach spędzonych w Google, by ratować tę 
podupadającą firmę. Nie jest jednak pewne, czy podwład-
ni ucieszą się, widząc ją znowu w pracy tak szybko. Cho-
dzą słuchy, że w ramach restrukturyzacji pani prezes przy-
gotowuje nowy plan zwolnień mający objąć 10 tys. osób. 
Na razie Marissa Meyer i jej mąż Zachary Bogue zaapelo-
wali do internautów o wymyślenie imienia dla ich dziecka.
Na podstawie Fortune, L’Express

Znak czasów? We wrze-
śniu br. po raz pierwszy 
od 15 lat album z muzy-
ką chrześcijańską znalazł 
się na szczycie amerykań-
skich list przebojów: sukces 
ten odniósł TobyMac z pły-
tą „Eye On It”. 47-letni arty-
sta, który miesza rock, pop 
i hip-hop, jest wielokrotnym 
zdobywcą nagród Grammy, 
ale nigdy wcześniej nie zna-
lazł się na samym topie. Zda-
niem krytyków to dopiero 
początek, a chrześcijański 
pop może zadomowić się na 
szczytach list przebojów. Nie 
tyle z powodu przesłania, co 
dlatego że TobyMac ma ta-
lent, skutecznie wykorzystu-
je kody typowe dla tego ga-
tunku i dobrze radzi sobie 
na scenie. Po prostu umie 
„śpiewać, mówić i rapować 
o Jezusie” – podsumowu-
je tygodnik  „Time”. To samo 
można powiedzieć o innym 
popularnym ostatnio arty-
ście, chrześcijańskim rape-
rze Lecrea, którego album 
„Church Clothes” zadebiu-
tował na liście Billboard  Top 
200 na trzecim miejscu.
Na podstawie Time

Ochrzci pop?

O matko!
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57 lat po śmierci Rodol-Rodol-
fo Graziani znów wywołuje  znów wywołuje 
kontrowersje we Włoszech. kontrowersje we Włoszech. 
Chodzi o budowę mauzo-Chodzi o budowę mauzo-
leum i parku poświęcone-leum i parku poświęcone-
go pamięci faszystowskiego go pamięci faszystowskiego 
generała, kosztem 127 tys. generała, kosztem 127 tys. 
euro ze środków publicz-euro ze środków publicz-
nych. Kompleks otwarto nych. Kompleks otwarto 
w sierpniu br. w Affile. To-w sierpniu br. w Affile. To-
warzyszyły temu liczne pro-warzyszyły temu liczne pro-
testy, a teraz budowlą zaję-testy, a teraz budowlą zaję-
li się wandale: pojawiły się li się wandale: pojawiły się 
tam takie napisy jak „Rzeź-tam takie napisy jak „Rzeź-
nik” czy „Nazywacie mor-nik” czy „Nazywacie mor-
dercę bohaterem”. Graziani dercę bohaterem”. Graziani 
był za Mussoliniego promi-był za Mussoliniego promi-
nentnym wojskowym. W la-nentnym wojskowym. W la-
tach 30. wsławił się użyciem tach 30. wsławił się użyciem 
gazów bojowych w Libii i or-gazów bojowych w Libii i or-
ganizacją wywózek, które ganizacją wywózek, które 
pociągnęły za sobą śmierć pociągnęły za sobą śmierć 
10 tys. osób. W Etiopii ka-10 tys. osób. W Etiopii ka-
zał wyciąć 1400 duchow-zał wyciąć 1400 duchow-
nych, którzy według niego nych, którzy według niego 
stawiali opór włoskim kolo-stawiali opór włoskim kolo-

nizatorom. Podczas II woj-
ny światowej był m.in. mi-
nistrem obrony Republiki 
Salo i zwalczał partyzantkę. 
Po wojnie został skazany na 
19 lat więzienia za zdradę, 
ale po czterech miesiącach 
objęła go amnestia.
Na podstawie Corriere della Sera, Le Point

Kula w głowę – oto, co mo-
że czekać Stepana Zachar-
czenkę, dezertera z biało-
ruskiej armii, który w ub. r. 
zbiegł na Litwę. 22-letni młod-
szy sierżant nie zgodził się 
podpisać zobowiązania, że 
będzie strzelać do rodaków, 
gdyby na Białorusi wybuchły 
masowe rozruchy. Został za 
to ciężko pobity, po czym zde-
zerterował, ale Litwa odmó-
wiła mu azylu. Zacharczen-
ka złożył odwołanie. Oskarżo-
ny o dezercję, nielegalne prze-

kroczenie granicy, współpra-
cę z obcymi służbami i zdradę 
jest łakomym kąskiem dla bia-
łoruskiej bezpieki. Taka współ-
praca Litwy z reżimem Alek-
sandra Łukaszenki nie jest ni-
czym nowym. W ub.r. tamtej-
sze ministerstwo sprawiedli-
wości przekazało władzom 
w Mińsku informacje o kon-
tach białoruskiego obrońcy 
praw człowieka Alesia Bia-
łackiego (podobnie postąpiła 
polska prokuratura). Został 
oskarżony o oszustwa podat-
kowe i skazany na cztery i pół 
roku więzienia.
Na podstawie 15min.lt

Niechciany zbieg

Faszysta 
w mauzoleum
Faszysta 
w mauzoleum
Faszysta 
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biznes zmienia się z

więcej za mniej zmienia się z Orange

Dostawcą usług mobilnych jest PTK Centertel Sp. z o.o. Dostawcą usług 
stacjonarnych jest Telekomunikacja Polska SA. Szczegóły w regulaminie 
oferty Orange Open dla Firm na www.orange.pl/dlafi rm.

W Orange dla Firm chcemy Ci ułatwić prowadzenie biznesu. Dlatego teraz w ofercie Orange Open dla Firm 
zyskujesz więcej, łącząc usługi.

Na przykład: jeżeli masz telefon komórkowy w Orange dla Firm, wybierz lub przedłuż umowę na Internet, 
a otrzymasz 12 zł + VAT rabatu miesięcznie. Rabat otrzymasz na usługi z abonamentem miesięcznym 
od 39 zł + VAT.

Sprawdź również nowoczesne smartfony w atrakcyjnych cenach.

ORA2R111404 OpenOrange Forum 215x275 TelInt.indd   1ORA2R111404 OpenOrange Forum 215x275 TelInt.indd   1 12-09-28   16:0812-09-28   16:08



4 FORUM 4 2  /  1 5 – 2 1 . 1 0 . 2 0 1 2

P R O F I L E

Po wie dzie li:
· To jakiś żart.
Václav Klaus, prezydent Czech, o przyznaniu 
Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej

· Gdybym był w rządzie, 
zachęcałbym do 
masowego przechodzenia 
na buddyzm.
Mo Yan, pisarz chiński, tegoroczny noblista 
literacki

· Prawa są jak kobiety, 
stworzone do tego, by je 
gwałcić.
José Manuel Castelao, były przewodniczący 
Rady Generalnej Hiszpanów z Zagranicy, za 
te słowa musiał ustąpić ze stanowiska po 
pięciu dniach urzędowania

· Stracił rodziców 
w wieku 11 lat. Rzuca 
wyzwanie śmierci, by 
uciec przed depresją. 
Zachowanie typowe dla 
narkomana.
Serge Hafez, psychoanalityk francuski, 
o Jamesie Bondzie

· Potrzebujemy chleba 
i igrzysk, bo to nasze 
wspólne dobra. 
A te igrzyska to sztuka, 
myśl, życie...
Nélida Pinon, pisarka brazylijska

· Jeśli Rosja uniknie 
kryzysu i konfliktów, ma 
szansę zostać w 2030 r. 
największą potęgą 
gospodarczą w Europie, 
a nawet członkiem UE.
Jim O’Neal, zarządza aktywami banku 
Goldman Sachs

Czy filipiński prezydent Benigno Aquino III po-
łoży kres trwającej od 40 lat rebelii na wyspie 
Mindanao? Na 15 października br. zaplanowano 
podpisanie porozumienia z Islamskim Frontem 
Wyzwolenia Moro (MILF). Rządzący od dwóch 
lat Aquino zgodził się zaoferować muzułmań-
skiej mniejszości (cztery miliony spośród 20 mln 
mieszkańców regionu) szeroką autonomię. Woj-
na z separatystami, która toczy się od początku 
lat 70., przyniosła 150 tys. ofiar i pogrążyła w nę-

dzy żyzny i bogaty w surowce 
region. Choć zapowiadane po-
rozumienie budzi duże nadzieje 
na Filipinach, to nie wiadomo, 
czy nie pozostanie tylko na pa-
pierze. Trzeba będzie uzgodnić 
szczegółowe warunki. Nie ma 
też pewności, czy uda się roz-
broić bojowników i zapanować 
nad dysydenckimi frakcjami 
w szeregach MILF. W 2008 r. 
kompromis wypracowany przez 
poprzednią prezydent Glorię 
Arroyo zakończył się fiaskiem.
Na podstawie Sun Star, The Philippine Star

Walczy o pokój

Jeśli Japończycy myśleli, że tej zimy pod nieobec-Jeśli Japończycy myśleli, że tej zimy pod nieobec-
ność kapitana Paula Watsona będą w spokoju 
polować na wieloryby w Antarktyce, to mogą się 
przeliczyć. Kanadyjski obrońca praw zwierząt ukry-
wa się, by uniknąć ekstradycji do Kostaryki, ale wa się, by uniknąć ekstradycji do Kostaryki, ale 
jego organizacja Sea Shepherd nie składa broni. jego organizacja Sea Shepherd nie składa broni. 
Jej kolejna antarktyczna kampania Zero Toleran-
cji będzie zakrojona na szczególnie dużą skalę. Lu-
dzie Watsona wykorzystają cztery statki (w tym je-
den podarowany przez Sama Simona, producen-
ta „Simpsonów”), dwa śmigłowce oraz drony, by-ta „Simpsonów”), dwa śmigłowce oraz drony, by-
le tylko w tym sezonie uniemożliwić Japończykom 
upolowanie choćby jednego wieloryba. A Watson? 
– Jeśli będzie mógł, to pokieruje pościgiem, a jeśli – Jeśli będzie mógł, to pokieruje pościgiem, a jeśli 
nie, to nasi kapitanowie wiedzą, co robić – mówi nie, to nasi kapitanowie wiedzą, co robić – mówi nie, to nasi kapitanowie wiedzą, co robić
Lamya Essemlali, szefowa francuskiego oddziału 
Sea Shepherd. Już 50 tys. osób podpisało się pod 
petycją o przyznanie aktywiście azylu we Francji.
Na podstawie Le PointNa podstawie Le Point

Rycerz wieloryba

Czy to 36-letni duń-
ski islamista Mor-
ten Storm stał za li-
kwidacją Anwara al-
Awlakiego, przywódcy 
Al-Kaidy na Półwyspie 
Arabskim? On sam 
utrzymuje, że przeka-
zał terroryście pamięć 
USB ze szpiegowskim 
oprogramowaniem. 
Pozwoliło to Amery-
kanom namierzyć go 
i zlikwidować w ata-
ku z użyciem drona 
30 września ub. r. 
Storm, który przed 
kilkunastu laty na-
wrócił się na islam, 
początkowo obracał 
się w środowiskach 

dżihadystów. Jed-
nak w 2006 r. zmie-
nił poglądy i nawiązał 
współpracę z duński-
mi tajnymi służbami 
PET, a potem z CIA. 
Twierdzi, że wiele razy 
podróżował do Jeme-
nu i zdobył zaufanie al-
Awlakiego, który pro-
sił go o robienie w Eu-
ropie zakupów dla żo-
ny. Storm tłumaczy, 
że ujawnił się, by zdo-
być uznanie dla swych 
zasług i pokazać rodzi-
nie, że zwalczał terro-
ryzm. PET, CIA ani Bia-
ły Dom nie komentują 
tych rewelacji.
Na podstawie Jyllands Posten

Nawrócił się i zdradził
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Typowy park wakacyjny, znany 
z Francji, Niemiec czy Włoch, 
to duży teren, na którym inwestor 

realizuje zwykle kilkaset apartamentów re-
kreacyjnych. Domy sprzedawane są inwesto-
rom, a operator parku prowadzi działalność 
wynajmując apartamenty turystom. Park wa-
kacyjny leży zazwyczaj nad jeziorem, w lesie 
lub w dolinie gór, skąd rozpościera się widok 
na okolicę. W zasadzie już sama lokalizacja 
stwarza odpowiednie warunki do odpoczyn-
ku. Parki wakacyjne idą o krok dalej niż typo-
we hotele i zapewniają gościom szereg atrak-
cji, dzięki czemu co roku przyciągają tysiące 
turystów, i to nie tylko w okresie wakacji. 
U podstaw modelu biznesowego parków 

leży bowiem założenie, by uniezależnić się 
od sezonowości w turystyce, a właścicielom 
generować zyski przez cały rok. Obok base-
nów, boisk piłkarskich, wypożyczalni sprzętu 
sportowego, restauracji oraz strefy SPA, par-
ki wakacyjne oferują miejsca przeznaczone 
specjalnie dla dzieci oraz opiekę animatorów. 
Tym sposobem każdy z gości, bez względu 
na wiek, znajdzie w parku wakacyjnym coś 
dla siebie. 

Parki wakacyjne w Polsce – pierwsze jaskółki
Do tej pory inwestorzy realizowali w Polsce 
zwykle pojedyncze budynki hotelowe bez 
rozbudowanej infrastruktury. Pierwszym 
odważnym inwestorem parku wakacyjne-

go jest spółka Univitae, 
która w Szklarskiej Porę-
bie realizuje duży projekt 
apartamentowo-hotelowy. 
Na zboczu góry na bardzo 
dużym terenie powstaje 
blisko 300 apartamentów, 
baseny, restauracje, place 
zabaw, własny stok nar-
ciarski dla dzieci, górski 
strumień oraz trzy ogro-
dy zapachowe. Inwestor 
wspólnie z największym 
polskim operatorem 
apartamentów, spółką 
Sun & Snow, uruchamia 

kompleks pod marką Sun & Snow Resorts 
– Szklarska Poręba. 

Jak na tym zarobić?
Park wakacyjny Sun & Snow Resorts to inte-
resująca opcja dla inwestorów zainteresowa-
nych zakupem apartamentów, ponieważ są 
one przeznaczone na sprzedaż. W okresie kry-
zysu na rynkach fi nansowych, nieruchomości 
jawią się jako bezpieczna inwestycja, na której 
można długoterminowo zarabiać, a jedno-
cześnie wypoczywać we własnym apartamen-
cie. Właściciel będzie mógł je wykorzystać 
na własne potrzeby lub zlecić wynajem opera-
torowi parku wakacyjnego, który gwarantuje 
roczne zyski na poziomie 9%. Cena zakupu 
lokali zaczyna się od 215.000 złotych, a mak-
symalizację dochodu zapewni Sun & Snow, 
fi rma która zarządza ponad 500 apartamen-
tami w całej Polsce. Prezes spółki, Marcin 
Dumania przewiduje, że z obłożeniem nie 
będzie problemu: „Z danych Instytutu Tu-
rystyki wynika, że w ostatnich latach wielu 
Polaków decyduje się na wypoczynek w kra-
ju, czemu sprzyja brak ryzyka walutowego 
i upadki biur podróży.” 

Operator parku udostępnił dla nabywców 
tzw. Klub Właściciela, w ramach którego 
właściciel apartamentu może bezpłatnie ko-
rzystać z oferty wypoczynku w innych kuror-
tach w ramach Sun & Snow.

Parki wakacyjne to turystyczny raj
na ziemi, zwłaszcza dla rodzin
z dziećmi. W Europie tzw. „vacation
parks” znane są od wielu lat i tych,
którzy mieli okazję spędzić w nich
choć jedne wakacje, z pewnością
ucieszy wiadomość, że wchodzą
do Polski. Czy podbiją nasze serca?

Do parku 
po dochód 
i na wakacje

www.SzklarskaResort.pl

R E K L A M AR E K L A M A

Więcej informacji na stronie www
oraz pod numerem telefonu 660 445 691

lub 696 080 040

Zobacz 
więcej:
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