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akie jest polskie społe-
czeństwo? Jak się dzieli
- na jakie warstwy, klasy,
grupy, typy? Kto, co i dla-
czego kupuie na rynku
dóbr i idei? Zpozoru o od-
powiedź nie powinno być

trudno. Nigdy z taką intensywnością
jak dziś nie prowadzono akademickich
i komercyjnych badań socjologicznych
i psychospołe cznych, uzupełnianych
- nieomal 1uż codziennie - jakimś
świeżym pomiarem opinii publicznej
w kazdej kwestii: od stosunku do płat-
ków śniadaniowych czy schabowego
po sympatie polityczne. A jednak z tei

Polskie społeczeństwo
cierpi na swoiste ADHD.

Jesteśmy kapryśni
i niezbyt przewidywalni

- jako konsumenci,
obywatele, wyborcy.
Potwierd za to projekt

badawczy zwany K2016.
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Rozwibrowani
lawiny danych jeśli w ogóle wyłania się
jakiś obraz, to pełen sprzeczności i pa-
radoksów. Społeczeństwo niestałe. Nie-
przewidywalne. Chwiejne. Które coraz
trudniej uszeregować czy to w tzw. tar-
gety konsumenckie, czy typy mentalne,
czywarstwy społeczne. Które nie za bar-
dzo daje się opisać według hierarchicz-
nego porządku - że oto jesteśmy jako
zbiorowość swoistą drabiną. Iedni sto-
jąwyżej, inni sąklasą średnią, ajeszcze
inni - niższą. A każdemu z tych szcze-
bli można z grubsza przypisać wspólny
pakiet: stan posiadania, wykształcenie,
aspiracje, marzenia, styl zycia, poglą-
dyitd.
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Stajemy się z roku na rok coraz dziw-
niejszą miksturą. Dlaczego w cztery lata
po widowiskorqłn sukcesie lewiry Pa]ikota
elektorat (w duzej części ten sam) powie-
rza 42 miejscaw Sejmie antysystemowcor
i narodowcom Kukiza? Nie znamy jeszcze
solidnej odpowiedzi na pytania o tegc
rodzaju wolty z niedawnej przeszłości
a widać, że zagadkowość zbiororłych za-
chowań staje się corazvtryrńniejsą.,rn zna,
kiem czasów. Oto poparcie dla PiS wydaje
się juz skamieniałe, demonstracje KOt,
- coraz bardziej rytualne, gdy r00 Ęs. ko-
biet stawia się wulewie na spontanicznycŁ
czarnych protestach. 100 tys. kobiet nie
da się łatwo zaklaslfikować - to nie tylkc
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wielkomiejskie damy salonowe, feminist-
ki, anarchistki, ateistki,Wiele spośród nich
prawdopodobnie wróciło z tych demon-
stracji wieść zycie konwencjonalnej pani
domu przy garach i pieluchach, a w kolej-
ną niedzielę poszło do parafialnego ko-
ścioła słuchać, bez protestu, o ,,mordowa-
niu nienarodzonych".

Być może z ogromną częścią naszej
zbiorowości, z ludzką psychiką, ze współ-
czesnym człowiekiem dzieje się coś bar-
dzo ważnego, co pcha go w osobliwe
ADHD. Pozwala okazjonalnie zmieniać
posta\Ąry i zachowania, niczym kostiu-
my stosowne do okazji. Mody politycz-
ne - na poglądy, idee, ludzi - wydają się
podobnym zjawiskiem, jak te na kurt-
ki, kiełki, ,,odchudzające" jagody goi
i,,przeciwrakowy" jarmuż. Coraz mniej
stałe i konsekwentne.

K2o16
Ku takiemu właśnie rłmioskowi prowa-

dzą nlmiki projektu badawczego Polskie-
go TowarzystwaBadaczy Rynku i Opinii
,,Konsument 2016". To projekt niebanal-
ny z kilku powodów. Co dwa lata od czasu
kryzysu w 2008 r. kilkadziesiąt czołorłrych
działających w Polsce instytucji badaw-
czy ch jedno czy sĘ i meto dy, by odpowie -

dzieć na py,tanie o przyszłość - o to, jakie
już zauważalne trendy w zachowaniach
ludzi na rynku staną się wkrótce domi-
nujące (toteżz angielska naz}"wa się takie
badania trendwatchingowyrni).

Zpozorłbadacze skupiają się na rze-
czywistości merkantylnej, materialnej.
Konstruują wzorzec konsumenta (zar-
gonowo nazywając go K 20i6) i próbując
odszyfrować, co go zainteresuje, do cze-
go będzie aspirował, jakie ujawni potrze-
by? Ale wyłania się z tych obserwacji coś
więcej: obraz zmian społecznych i men-
talnych wywołanych przez nowoczesną
technologię i komunikację| przez gene-
ralnie polep szające się warunki zycia
oraz nieograniczoną wręcz wolność
wyboru, ale też narastające we współ-
czesnym świecie poczucie niepewności
i lęku,

Projekt wyróżnia mnogość użytych
metod: przezpół roku swoje obserwacje
zbiera zespół 15 młodych badaczy z róż-
nych agencji, prowadzi się wielogodzin-
ne rłrywiady z osobami, które ze względu
na specyfikę swojej pracy obser.n,ują co-
dzienne życie Polaków (np. taksówkarz,
prostytutka, śmieciarz), przegląda się
lvpiki badań kluczorłych agencji, prze-
prowadza kilkanaście badań ilościorłych
na potrzeby projektu.

Zatem jaki jest ten t],tlrło\ĄT konsument?
Zmienny, pełen sprzeczności i paradok-
sów. Więcej, właściwie nie ma jakiegoś
dominującego §pu konsumenta. Poszuki-

wanie Ępów konsumentów, tzw. targetów,
dla okeślonych produktóq jakto się przez
lata robiło - zapev,nia ArkadiuszWódkorv-
ski z agencji ABM, jeden z ojców projektu

- traci sens. Mozna co najuryzej wyłowić
pewne §py zachowań konsumenckich.

Oto garść z nich: K 2016 przebiegnie
Bieszczady w ekstremalnym Biegu Rzeź-
nika, by w następny weeken dleżeć w łóż-
ku i oglądać ciurkiem seriale. Rano zje
superzdrową kaszę jaglaną (z suszonymi
goi, oczyr,rdście), a wieczorem bez skru-
pułów wciągnie hamburgera. Uda się
na detoks elektroniczny (czyii kompletne
odcięcie od telefonu i internetu) w kosz-
marnie drogiej farmie spa, by następnie
ganiać co wieczór po ulicach i parkach,
przy intensyłvnym nadzorze własnego
smartfona, zaopatrzonego w odpowiednią
aplikację. K 2016 sięgnie ztóvmąoczyr,vi-
stością na tzw. najwryższą,jak i najnizszą
półkę w supermarkecie (zresztą coraz chęt-
niej - w tanim supermarkecie). Ubierze
się w rzeczy zbazaru i lumpeksu, aprzy-
ozdobi markorłTmi okularami za2 tys. zł.
K 2016 nie obnosi się ani z dostatkiem,
ani z ewentualną biedą. |eśli cąłnś chce
zamanifestować swoje istnienie, to raczej
nie Ęm, co ma, ale tym, co przeżyL.Liczą
się tzw. prawdziwe przeżycia, czyli nie
wczasy na Bali, ale skok spadochronorr,y
z laar ze czoną alb o p ółgo dzin na pr zejażdż -
ka czołgiem. Trofeami są teraz wrażenia,
mówi wódkowski. Trzeba świat zadziwić
sobą, ale nisko- bądź średniobudżetowo.

Ekstremalny detoks
Ta składanka zachowań, jak twierdzą

autorzy raportu, ma swoje źródło w czte-
rech wektorach, którym współczesnego
człowieka poddaje cl,wilizacja i którym
on nie potrafi się oprzeć. Problem z wek-
torami jest taki , że dzlalająone w przeciw-
nych kierunkach.

Zacznijmy odekstremalności, jak bada-
cze nazwali stałą potrzebę doznań, wra-
żeń, nowości.To bez mała uzaleznienie,
by stale podnosić sobie poprzeczkę, zma-
gać się ze sobą (właśnie ze sobą, a nie z in-
nl,rni), stawiać wyzwania. Kąpiel w przerę-
bli, obóz survivalo\ĄT - czemu nie? 29 proc.
respondentów badań zaczęło się czegoś
nowego uczyć w ciągu minionego roku
(co nie znaczy, że wszyscy konsekwent-
nie się tego nauczyli). To jest tak, jakby
człowiek musiał doświadczyć \Ą/szystkie-
go, jakby nic miało go nie ominąć, jakby
chciał dopiep rzyć każdą potrawę - dopo-
wiadawódkowski.

70 proc. badanych deklaruje, że chętnie
ulpróbowuje wszelkie nowości, kolejne
,,cuda" na rynku, Ęle ze ,,cuda" żyjąco-
razkrócej, piszejedna z badaczek. Jagody
goi zyĘ 5 lat, czystek dozyłva po dwóch la-
tach, jarmuż, GangA_lbanii - może rok? }

Dzieła Sztuki iAntyki Spółka z o.o.
Kraków, ul. Floriańska 13

www.desa.ań.pl l biuro@desa.art.pl

DOM AUKCYJNY
kraków, pałac kmitów

ul. Floriańska 13, l piętro
aukcje@desa.art.pl

tel. (12) 422 19 66 oraz (12) 422 31 14

Nargnku sztuki
ni,eprzerwanźe od lg5o rolru

Z aPras zam?t n a aukcj ę malar stru a,
g nlfr kŹ, ?" z e mi o sł a ar tu s t!! c żn e g o

15 października 2O16 r., godz. 16.00
Galeria BWA Katowice,

ul. Korfantego 6

Józef Mehoffer (1869-1946)

,,PoLoNlA. RADośc Żvclx,
olej, płótno, 51x49,5 cm

sygn.- l.d.: Józef Mehoffer
Wersja projektu lewej części tryptyku malo-

widła do Sali Posiedzeń Sejmu RP

22 października 2016 r., godz. 16.00
Dom Aukcyjny Desa

pałac kmitów
Kraków ul. Floriańska 13

Jacek Malczewski (1854-1929

UśMIEcH
Olej na płótnie, wym.: 52 x 73,5 cm

Przu.jmujemg do spraedażg ltomisowej oraz
kupujemg interesujqce nas obiektg i kolekcje,
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} Podobnie jest z popularnością bloge-
rów i youtuberów, lansujących te kolejne
ry.nkowe cuda. Ale K2016 jest uzależniony
od sieci, cierpi na- jakto nazwali badacze

- obsesję aktualności. 65 proc. badanych,
przyznaje, ze;'est w sieci i pod telefonem
24 godziny na dobę.

Więc niezbędny jest jakiś relaks. Nasza
cl,wilizacja podsuwa relaks ekstremal-
ny: detoks. ,,JeśIi zantrzasz się w świecie
silnych bodźców, to od razu są to bodź-
ce zwielokrotnione; jeśli odpoczl,wasz
- to metodycznie, zkalendarzem w dło-
ni i mocną podbudową teoretyczną"
- cz}tamywraporcie. 30 proc. badanych
w ostatnim roku było na jakiejś diecie;
suplementy diety, tzw wryroby medycz-
ne, Polacy jedzą garściami (średnio kazdy
Ęknął w ciągu roku 133 tabletki), faszeru-
ją bez specjalnej wstrzemięźliwości dzie-
ci magnezorłymi żelkami, cąłnś na oczy
na zęby, na inteli gencj ę,

Detoks też jest zadaniem, Floating
w komorze deprlr,łracyjnej (takie całko-
wite odcięcie się od rzeczyłvistości), tre-
ning mindfullnes (czyli uwazności,,,żeby
żyć tLI i teraz") , joga, tango - czemu nie?
W ostateczności mogą być kolorowanki
dla dorosĘch, jakieś łamigłówki. Albo ze-
staw do robienia mydła w domu. Wszyst-
ko, co posłuży całkowitemu odcięciu się
od informacji, od polityki, choćby dwłr-
godzinnej emigracji werłrrr ętrznej.

K 2016 twardo egzekw-rje swoje prawo
do detoksu. Badacze mówią o rłryraźnl.rn
kryzysie miłości do pracy: tylko B proc. re-
spondentów jest zadowolonych, że w po-
niedziałek rano wstaje do robo§. Mało kto
daje się jeszcze uwieść hasłu ,,pracujemy
od B rano do zwrycięstwa", jakim praco-
dawcy motywowali pokolenie potransfor-
macyjne, dzisiejszych 40-60-1a&ów. To jest
peurrrie reakcja młodszego K 2016, które-
mu rynek pracy nieźle dał w kość, oferu-
jąc wieczne staże i umol,ły-zlecenia.Dziś
imponuje start-up, indyridualna działal-
ność, projekry nad którymi możesz pra-
cować gdzie bądź - w domu, w kawiarni,
naplaży. Tzw. pracoholizm śmieszy. Kor-
poracyjne niewolnictwo j est przedmiotem
kpin. Lojalność wobec firmy, oddanie pra-
codawcy? ]est mniej więcej takie samo jak
wierność markom w prąpadku ubrań czy
butów. Nikłe.

Automatyczna autonomia
Dwa kolejne wektory działające w prze-

ciwnych kierunkach, nazwali badacze
automatyzmem i autonomią. Pod au-
tomatyzmem kryje się zaufanie do ma-
szyn. Bardzo głębokie. Badacze piszą, że
K 2016 masz}mom ufają dziś bardziej niż
sobie wzajemnie. Oczekują od nich ludz-
kich cech, empatii. Tego, ze masą.rra kom-
petentnie i trosk]iwie zaopiekuje się czło-
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wiekiem. Stąd pertnie popularność takich
aplikacji, jak Calmer wspierająca trening
oddechorrr,, -łbo jak Pause, która poma-
ga w detoksie ipolega na śledzeniu palcem
na ekranie przesuwającej się amorficznej
plamy). N'lasztna ma nas zdiagnozować,
ustalić dietę, lrrrnl,ślić ćwiczenia. Aprzry-
najmniej rrl-ręcł,ć w upierdlilłych zada-
niach o mahrn znaczeniu: poodkurzać,
zaparkor,vać samochód. Samsung stworzył
domorłl, ekosr-stem: pralka, Iodówka, pie-
karnik, telelrizor są zintegrowane i np. te-
lewizor daje znać, ze piekarnik upiekł cia-
sto. Dwie trzecie Polaków uważa, że Ęcle
bez technologii bvłobynieciekawe i ubogie
(co nie przeszkadza ponad połowie za-
uwżać, ze spedzająw sieci za dużo czasu).

}ednocześnie jednakten sam K 20 16 chce
być autonomicznv, samorłystarczalny i to
w dosłor,r,rrlrn sensie. Jakby się sposobił
do zycia na bezludnej rłryspie. Albo do cy-
wilizacl,j nej katastrofy. Wspomnieliśmy
juz, ze prarrie co trzeci Polak czegoś przy-
najmniej próbo,nvał się nauczyć, jakiejś, jak
to nazy,ł,lają badacze, kompetencji zapa_
sowej, Szr,cia, stolarki, pieczenia chleba.
Iedna piąta Poiaków w ciągu roku choć
raz upiekła chleb w domu, 60 proc. uważa,
źe kupienie gotowca na obiad to pójście
na łatwiznę. Ludziom przypominają się
stare hobb1,. I ztl,ryczaje * dobrze jest zjeść
ser Bleu de Bresse z lampką Barolo (moze
być z Lidla), ale rórłrrrie stosov,łrie - podać
tatara i Baczervskiego na obrusie z kaszub-
skimhaftem.

Zrłrot ku swojskości, polskości jest wo-
bec tych wszystkich opisanych trendów
i trendzików jak Niagara wobec strumy-
ków. 84 proc. polskich konsumentów od-
czuwa dumę z bycia Polakiem, dla 89 proc.

- polskie pochodzenie towaru jest zachętą
do zakupu, 83 proc. uwaza, ze kupowanie
zagr aniczny ch towarów o słabia p ozy cję
Polski. Co, rzecz jasna, nie przeszkadza
tych towarów kupować - od aplikacji
wspierających oddychanie po Barolo
zLidla.

Co z tych wszystkich upodobań i ten-
dencji wynikać miałoby dla postaw
i zachowań politycznych? Czy dałoby
się na wzór K 2016 skonstruować mo-
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Co z naszy ch u podoba ń konsu menckich m iałoby wyn i kać
dla postaw i zachowań politycznych? Wydaje się, ze nowy
typ konsumenta nie podporządkowuje się łatwo pakietom

p ro po nowa nym przez ko n kretne pa rtie pol ityczne.
Ma swoje zdanie, i to bardzo wyraziste.

*,ą

del O 2016 - współczesnego oblłvatela?
Na pewno badania konsumenckie pod-
suwają kilka tropów.

Zrób się sam
Szczególnie istotne jest to powszechne

przekonanie, ze kazdyjest w stanie, ba,
wręcz powinien konstruować się samo-
dzielnie. Swoją osobę. Swoją tożsamość.
Z dowolnych, nawet z pozoru zupełnie
nieprzystających elementów. Ze po pół
roku porzucam tarrgo narzecz,,spa dla du-
szy" w klauzurowJłn ŁJasztorze? Że moja
konstrukcja moze r,tTdawać się komuś
niespójna, pełna sprzeczności? Bo to chro,
niczna prowizorka? Niewazni inni, mam
odpowiadać samemu sobie, nie innym,

Tu analizy badaczy rynku spotykają się
zresztąz obserwacjami socjologów akade-
mickich. Ten sam rodzaj eklektyzmu opi-
sał jużprzed laĘ prof. Tomasz Szlendak,
zbadawszy aktyv,rrość kulturalną Poiaków
czyli - jak to nazwał - wszystkozerność.

Wydaje się, że ten typ ustawicznego
samostanowienia dotyczy w coraz więk-
szym stopniu wszelkich upodobań, po-
glądów politycznych, obyczajowych,
moralnych. O 2016 jest jakby poskładany
w tych kwestiach z rozmaitych klocków
- nie podporządkowuje się zbyt łatwo
pakietom proponowanym ani przez kon-
kretne partie polityczne, ani tradycyjnie
rozumiane ideologie: konserwatyłvną,
liberalną, lewicową itd. Ma swoje zdanie,
i to bardzolłf,,raziste.

I tu trop kolejny: wy' azistość właśnie.

"Wyboryt 
jakich dokonujemy, i role, jakie

przyjmujemy, stają się mocniejsze, bar-
dziej ekstremalne. To jednak nie oznacza
ich wzajemnego wykluczania się" - piszą
badacze omawianego raportu. Nic nie
jest obciachem, niestosownością. Tak jak
nosi się ramoneskę do wieczorowej suk-
ni, tak - będąc na co dzień auĘs§cznlłn
informatykiem - można od święta pobyć
\łrytatuowanym patriotą-kibolem albo
nocnym hejterem-konserwatystą. Mozna
się przedstawić na fejsie jako katoliczka
gustuj ąca w muzyce heałrymetalowej.

Ta zmienność jest tym łatwiejsza,
że zanikają punkty odniesienia. Rozmył
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się wzorzec awansu do wielkiego mia-
sta: uczysz się, studiujesz, zarabiasz,
żyjeszpo europejsku. Nie tylko dlatego,
że rł],kształcenie okazało się złudną dro-
gą do awansu (zwłaszcza to iluzoryczne,
w byle jakich a drogich szkołach tego
i owego), ale równiez dlatego, ze wielko-
miejski styl zycia jest dziś dostępny rów-
niez na prowincji, Jak zauwaza Arkadiusz
Wódkowski, np. te same browary restau-
racyjne z taką samą szybkością pojawiĘ
się w Ełku czy Łomży, co w Warszawie
czy Poznaniu. Wszędzie jest ten sam Lidl,
ta sama Biedronka, a ciuchy Zary modne
dziś na tokijskiej ulicy pojawią się za dwa
tygodnie w BiaĘmstoku.

Wydawało się do niedav,łla, że natural-
ną koleją lzeczy w naszym stransformo-
\\-anvm społeczeństwie ukształtuje się
klasa ttr-zsza. dr-ktuj ąca rvzory estetyczne,
aspiracje. gusta. Dziś, choćrvsensie mozli-
u-ości finansorllch taka rvarstr,va w polsce

na pe\Ąino istnieje, to rv małej mierze, jeśli
w ogóle jest ona rvzorotw.órcza. Jak mówi
Arkadiusz Wódkorr ski, raczej zaczyna
ona oglądać się na klasv niższe, tam szu-
kać inspirac|i (i ieźdzlć nad Wigry, a nie
na Bali). Rórnniez lłlpatrrrvanaprzez dwa
dziesięciolecia klasa średnia nie proponu-
je atrakcyjnego modelu zt,cia czy etosu,
Kojarzy się mniej z pracowitością, wytrwa-
łością, kompetencją, bardziej -z dorobkie-
wiczostwem, p ogoniąza rzeczami, karierą,
której uwieńczeniem będzie apaftament
w apartamentowcu i pożeracz benzl,ny
z napędem na czIery koła, Czyli sukces,
za ktory płacisz kredytem zaciągniętr m
do końca zycia i oportunizmem w znie-
nawidzonej pracy.

Nie jest więc niczym dziumym, że tren-
dem dominująclłn stało się zycie po slvo-
jemu, Układanie go z dostępnych elemen-

tów według własnego pomysłu. Arkadiusz
Wódkowski poszedłby dalej - jeśti miałby
zdefiniować postawę K 2016 jednym zda-
niem, brzmiałoby ono: żyć tak, jakby miało
nie być jutra. Agata Grabowska, badaczka
z zespołrt, szuka analogii w świecie zwie-
rzęc],/rn: ,,Australijskie badania nad maĘ-
mi ssakami, szczegóInl,e gryzoniami, które
znalazĘ się w sltuacji zagrożenia - wiedzą,
że zb|iża się trzęsienie ziemi, ulewa, jakiś
kataklizm - zachorł,ują się w dwojaki spo-
sób. Wzorzec A to nadmierna aktylrmość:
bieganie w kółko, moszczenie się, dra-
panie, nadmierne objadanie. Wzorzec B:

maskowanie się, udawanie trupa, obni-
zanie temperatury ciała, spowolnianie.
Tak zachortrrją się nornice rude, skoczki
pusqmne. I ludzie. W czasach niepewno-
ści, p},tań na temat przyszłości, w obliczu
wojen, epidemii, zagr ożeń clr,r,lilizacyj -

nych i ekologicznych ludzie nieświadomie
mo gą zachor,r,lłvać się podobnie ".

Strach inadzieja
Byłoby zatem to dzisiejsze ADHD

postaw i poglądów konsumenckich,
obywatelskich, politycznych chorobą
napędzoną licznymi lękami? A jeśli tak,
to uleczalną, przejściową, b ezryzykapo-
wikłań? A moze stanem, z którym po pro-
stu trzeba nauczyćsię żyć,bo inaczejluż
nie będzie.

Wśród badaczy społecznych dość moc-
no lozpowszechniony jest pogląd, że owo
migotliwe społeczeństwo nie odnajduje
się w tradycyjnych podziałach na lewicę,
prawicę, centrum. Ideowość, wierność
poglądom, konsekwencja, lojalność wo-
bec własnego środowiska politycznego
przestały być istotnymi wartościami
w dobie pragmatyzmu i skuteczności.
Nie brakuje przewidywań, ze demokracja

znajdzie dla siebie nowe formy, ot, choć-
bytakie, ze usieciowieni obywatele będą
wiązać się w doraźne, niewielkie grupy
dla obrony swoich interesów w konkret-
nej sprawie, nawzór np. dzisiejszych
ruchów miejskich, nie oczekując od sie-
bie wzajemnie zgodywe wszelkich spra-
wach światopo glądowych czy etycznych.
To wizja optym ist yczna.

Pesymistyczną podpowiada jedna
z podstawowych prawd o człowieku jako
istocie społecznej: on potrzebuje poczu-
cia więzi, przynalezności, identyfikacji
z grupą, Dla ogromnej liczby |udzi życie
jako wieczne wryzwanie, jako obowiązek
konstruowania się w pojedynkę, samo-
dzielnego opowiadania się w kazdej spra-
wie - od rrul,boru płatków śniadaniorłTch
po kwestię przerlłvania ciązry - po prostu
może okazać się za trudne, To co dla jed-
nych jest wolnością wyboru, dla innych
- chaosem przlprawiającym o cierpienie,
Na ten stan emocji społecznych zawsze
czyhają uzdrowiciele i szarlatani poli§cz-
ni, oferując komplet plostych, czarno-bia-
Ęch poglądów, podział na naszych i wro-
gów, silne objęcia wodza. Taką terapię, taki
,,detoks" zaoferowało Polsce PiS.

Nadziej a na prawdziwe wyzdrowienie
w tvm, w czym i główna obawa: ze więk-
szość Polaków myśli jednak samodzielnie
i autonomicznie. I tej zdobytej woiności,
prawa do decydowania o własnym życiu
* choćby komuś rtydawało się ono cha-
osem - juz nie oddadzą. To, ze płatki nie
będą dostępne w supermarketach w nie-
dziele, jest jeszcze dla większości do prze-
łknięcia, Ale są sprarł.y, dla których czło-
wiekrłygrzebuje ze swej eklektycznej szaĘ
czarne ciuchy, rłyraziste poglądy i urycho-
r]zi na rllice' 
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