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  Co się dzieje z naszym klimatem? 
  Czy faktycznie będziemy mieli palmy nad Bałtykiem 

i winnice w Górach Świętokrzyskich? A nad Morzem 
Śródziemnym wypalone pustynie? 

  Co z karuzelą pogodową – przyspieszy czy zwolni? 
  Czy dla wszystkich wystarczy wody i jedzenia? 
  Czy czekają nas jakieś nowe epidemie, międzynarodowe 

konflikty o paliwa, wodę i emisję zanieczyszczeń? 

Przedstawiamy „katalog czyhających plag” – tak jak je opisują naukowcy – oraz zestaw proponowanych rozwiązań. 

Za życia ledwie dwóch–trzech pokoleń naruszyliśmy rów-
nowagę klimatyczną planety, wydobyliśmy znaczną część 
nieodtwarzalnych surowców, zagęściliśmy Ziemię ponad jej 
ekologiczną wytrzymałość, przetrzebiliśmy oceany, wyczerpu-
jemy rezerwy słodkiej wody… Udało nam się odegnać na spo-
rą odległość ewangelicznych Czterech Jeźdźców Apokalipsy 
– Wojnę, Zarazę, Głód i Śmierć, ale nadciąga cały szwadron 
nowych.

Ze wstępu Jerzego Baczyńskiego

niezbednik_pol45.indd   1 2013-11-04   12:58:03
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WYDARZENIA
12  Dron z jasnego nieba. „Posterowałem, 

pozabijałem, wziąłem teczkę 
i wróciłem z roboty do domu”. Jeden 
dzień pracy operatora bezzałogowca

16  Edward Snowden.  
Urządził parapetówkę w Moskwie

20  Syria na co dzień. Państwo upada, ale 
wciąż działa; ludzie giną, ale jakoś żyją

PROFILE
26  O nich się mówi: Angelina Jolie, Boris 

Becker, Silvio Berlusconi

LUDZIE
30  Mike Tyson. Kiedy Bestia była mała
34  Ksenia Czumiczowa. Rosyjsko- 

-szwajcarska królowa internetu
36  Samantha Lewthwaite. Biała wdowa    

– terrorystka numer jeden

À LA CARTE
38  Afera podsłuchowa w oczach  

rysowników

REPORTAŻ
40  Harem Kadafiego. Niewolnice  

z Libii: cywilizowany świat milczał...
42  Święty Pablo Escobar. Kolumbijski 

narkobaron obiektem kultu
45  Szwalnia w Bangladeszu. Kupiłeś 

tanie ubranko w sieciówce? 
To zobacz, kogo i jak 
wyzyskałeś

SENSACJA
48  Bierz złoto i w nogi. Wielki 

skok na lotnisku w Paryżu

OBYCZAJE
50  Urodzeni zboczeńcy. Czego 

o seksie nauczą nas 
zwierzęta

56  Fight club w Moskwie. 
Mordobicie najlepsze na 
chandrę

60  Dżin z tonikiem. Drink jak lek

FOTOSTORY
62  Ocalony na Haiti. Chłopiec, 

który przeżył trzęsienie 
ziemi

74  Jak cię widzą... Mysz, pies, 
mucha i cała reszta
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bogów 
Czyli 
Anglików

ROZMOWA
64  Pralnia mózgów. Lawrence Wright  

– wróg numer jeden scjentologów

KOMPAS
68  Czyj jest Paryż?  

Nieruchomości nad Sekwaną 
przechodzą z czystych rąk do 
brudnych rąk

72  Noc w Kabulu.  
Jak się bawią  
afgańscy hipsterzy

HISTORIA
76  Sztuka rabunku.  

Kolekcja obrazów – skradziona  
przez nazistów, ukryta przez  
państwo niemieckie

POWIEDZIELI
80  Zabójcze puenty: Kate Winslet, 

Beppe Grillo, Matt Damon i inni

50
   Modlitwa modliszki Raz 
miłość, raz śmierć...

  Harem Kadafiego 
Został wstyd 
i wspomnienia

   Skarb III 
Rzeszy 
Co 
jeszcze 
kryje 
szafa 
Hitlera

76

60 Mamy tylko jedno życie.  
Ja nie chciałabym spędzić 

swojego, zamartwiając 
się o rozmiar mojej pupy.

Kate Winslet,  
aktorka brytyjska

Drogie Czytelniczki,  
drodzy Czytelnicy!
Rosnące  koszty wydawnicze (w tym 
wzrost opłat za przedruki artykułów 
z prasy zagranicznej),  przy jednoczesnym 
załamaniu na rynku reklamy prasowej, 
powodują, że jesteśmy zmuszeni podnieść 
cenę. Od tego numeru cena NOWEGO 
FORUM będzie wynosić 5,90 zł.

Cenę zmieniamy najmniej jak to możliwe. 
Licząc na Państwa zrozumienie, 
zachęcamy jednocześnie do korzystania 
z tańszej prenumeraty FORUM w wydaniu 
cyfrowym. Za 8,99 zł miesięcznie 
(a więc dla okresu obejmującego dwa 
wydania drukowane) można czytać 
FORUM  wygodnie na komputerach, 
tabletach i smartfonach. Szczegóły oferty 
prenumeraty wydania cyfrowego znajdą 
Państwo na www.forumdwutygodnik.pl

FORUM ukazuje się nieprzerwanie od 48 
lat, a dzisiaj – tak się składa – oddajemy 
w Państwa ręce numer 2500! Wcześniej 
FORUM było tygodnikiem, od kilku 
miesięcy jest dwutygodnikiem, ale wciąż 
ma wierną, a nawet rosnącą grupę 
odbiorców. Naszą ambicją jest dalej 
dostarczać Państwu NAJCIEKAWSZE 
HISTORIE, WYDARZENIA ZE 
ŚWIATA, których,  z powodu rozmaitych 
oszczędności, jest coraz mniej w polskich  
mediach. 

Redakcja FORUM

68

40

   Paryż wart jest...  
No właśnie, ile?

http://www.forumdwutygodnik.pl
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NEPAL

Niski, ale 
wielki
Master Nau skończył 
73 lata, ale czuje się jak 
dziewięćdziesięciolatek i tak też 
przedstawia się dziennikarzom. 
– Spędziłem całe życie dokładnie 
w tej samej pozycji – mówi. 
Urodził się w nepalskiej wiosce 
z zaburzeniem wzrostu; 
jego organy wewnętrzne są 
miniaturowe, a ciało mierzy 
zaledwie 40 cm. Nie może się 
przemieszczać, więc goście 
przychodzą do niego. Całymi 
dniami plotkuje o życiu wioski 
i polityce. Komisja Księgi 
rekordów Guinnessa bada, czy 
Master Nau jest najniższym 
człowiekiem na świecie 
(wśród osób niezdolnych do 
samodzielnego poruszania). 
Inny rekordzista, w kategorii 
ludzi zdolnych do chodzenia, 
również urodził się w Nepalu. 
WHO podaje, że kraj ten ma 
wyjątkowo wysoki odsetek 
osób dotkniętych karłowatością, 
co wynika z niedożywienia 
i niedostatecznej opieki 
zdrowotnej.
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CZECHY

Palec 
wyborcy
Podczas głosowania do czeskiego 
parlamentu artysta David Černý 
wypuścił na Wełtawę barkę 
z rzeźbą wielkiej fioletowej dłoni 
z wyciągniętym środkowym 
palcem. Palec skierowany jest 
w stronę zamku na Hradczanach, 
czyli siedziby prezydenta 
republiki Miloša Zemana. Artysta 
nie chciał tłumaczyć znaczenia 
rzeźby, ponieważ „mówi sama 
za siebie”. Wyborcy pokazali 
przy urnach podobny gest całej 
czeskiej klasie politycznej. 
Nominalnie zwycięstwo odniosła 
lewicowa partia Zemana, 
ale zdobyła mało głosów 
w parlamencie. Drugie miejsce 
zajęła populistyczna partia 
ANO, stworzona głównie w celu 
promowania kariery politycznej 
jednego z najbogatszych 
ludzi w kraju, Andreja Babiša. 
Ten nazywany jest czeskim 
Berlusconim, bo w tym 
roku kupił dwie największe 
gazety w kraju. Po ostatnich 
skandalach polityka u naszych 
południowych sąsiadów stała 
się skomplikowaną łamigłówką 
i 80 proc. Czechów uważa, że nikt 
jej w najbliższej przyszłości nie 
rozwiąże.
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CHINY

Zmiany 
brzemienne 
w skutki
Chińskie władze od dawna 
odchodzą od polityki jednego 
dziecka. Ostatnio w mieście 
Chongqing w środkowych 
Chinach zorganizowano konkurs 
malowania ciała dla kobiet 
w ciąży, na który zapisało się 
ponad 30 uczestniczek. Tym 
razem obyło się bez pokazów 
tanecznych z udziałem 
ciężarnych i bicia w bęben, jak 
trzy lata temu, kiedy podobny 
konkurs odbył się przy okazji 
szanghajskiej wystawy Expo. 
Wbrew pozorom Chińczycy 
traktują ciążę bardzo poważnie 
i mają całą listę tradycyjnych 
zakazów i nakazów związanych 
ze stanem błogosławionym. 
Oprócz zaleceń dietetycznych 
(Żadnych węży! Koniec 
z herbatą!) panie muszą też 
powstrzymać partnerów od 
renowacji mieszkania, nie wolno 
im chodzić na śluby, wesela 
i pogrzeby i używać nożyczek 
(zwłaszcza w sypialni), ale pod 
materac warto włożyć nóż  
– odstrasza złe duchy.
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