wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko

Kowalski - nie wstydzê siê pornografii
Czy Polska a¿ tak siê zmini³a?
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Filmy erotyczne w dalszym ci¹gu zaliczane s¹ do najpopularniejszych, najchêtniej
ogl¹danych filmowych produkcji. Ba, popularnoœæ ich stale roœnie! Nie boimy siê ju¿ mówiæ i
myœleæ o seksualnoœci. Ogl¹danie filmów pornograficznych przestaje byæ powodem do wstydu
przecie¿ robi to wiêkszoœæ osób wkraczaj¹cych w œwiat seksu. Granie w erotycznych produkcjach
tak¿e przestaje byæ obciachem. W rozmowie z redaktorami naszej gazety przekonywa³ nas do
swojego stanowiska Marek Kowalski, polska gwiazda erotycznych produkcji filmowych.
Z prac¹ teraz nie jest ³atwo. Usprawiedliwia³ siê Marek Kowalski. Moi koledzy-aktorzy coraz
czêœciej szukaj¹ pracy w bran¿y porno. Jak siê nie ma, co siê lubi, to siê lubi, co siê ma. A seks
mo¿na polubiæ. Uœmiecha siê.
Uœmiech nie schodzi³ z twarzy pana Kowalskiego do koñca rozmowy z dziennikarzami naszej
redakcji. Nie wstydzê siê tego, ¿e pracujê przy produkcji filmów dla doros³ych. Zapewnia³ Marek
Kowalski. I chyba rzeczywiœcie siê nie wstydzi. O swojej pracy i rozterkach aktora porno
opowiada³ nam bez za¿enowania.
Marek Kowalski pracuje przy filmach erotycznych od dziesiêciu lat. To pornografia pozwoli³a
mu przetrwaæ ciê¿ki okres studiów. Dziêki pornografii mia³em chleb na œniadanie i pierogi na
obiad. Czasami i na banany mia³em. Wspomina aktor polskich filmów porno. Kowalski posiada
doœwiadczenie zawodowe i jest gotowy pracowaæ przy kolejnej nowej produkcji nawet za
niewielkie pieni¹dze.
Œrodowisko, w którym siê krêci filmy porno to doœæ zamkniête œrodowisko. Mówi³ Marek Kowalski.
Nie wszyscy mog¹ tu pracowaæ. Ja zaœ bardzo lubiê tego rodzaju filmy i zawsze zgadzam siê w
nich zagraæ, nawet za mniejsze pieni¹dze.
Praca przy filmach erotycznych sprawia, ¿e pan Marek jest rozpoznawany na ulicach polskich
miast. Niestety, rozpoznawalny jedynie wœród podejrzanych typów. Ze smutkiem dodaje pan
Kowalski. Choæ wœród Polaków posada gwiazdy porno nie jest ceniona zbyt wysoko, co wiêcej,
jest oceniana negatywnie, Kowalski nie obawia siê reakcji spo³eczeñstwa na to, w jaki sposób
zarabia pieni¹dze. Robiê to, co lubiê. Wiêc co komu do tego? Pyta pan Kowalski i
porozumiewawczo mruga okiem.
W ci¹gu dziesiêciu lat pracy zawodowej Marek Kowalski zagra³ w stu trzydziestu filmach XXX.
Polskim widzom znany jest miêdzy innymi z filmów o tytu³ach „Zwierzêca chuæ”, „Owadzie
przyjemnoœci”, „Przedszkolne sado-maso”. Dwanaœcie razy by³ nominowany do Nagrody Sex
Aktora Roku w Honolulu. Ani razu nagrody nie otrzyma³.
Ale jeszcze otrzymam. Zapewnia nas Marek Kowalski. Ludzie z bran¿y siê starzej¹, ³ysiej¹,
skóra im zaczyna wisieæ. A ja jestem ci¹gle m³ody, mam zgrabne cia³o, ci¹gle siê podobam. A
doœwiadczenie mam jak stary wyjadacz, z tego te¿ powodu producenci filmów dla doros³ych
ci¹gle chc¹ mnie zatrudniaæ.
Koledzy Marka Kowalskiego, posiadaj¹cy informacje o charakterze pracy, któr¹ wykonuje
Kowalski, mawiaj¹ ze œmiechem, ¿e „kariera stoi przed Markiem otworem”. Miejmy wiêc nadziejê,
¿e z mo¿liwoœci, jakie s¹ przed nim stawiane, Kowalski skorzysta.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

