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Nie trzeba udowadniać, że mowa bywa nienawistna. 
Nie trzeba również nikogo przekonywać, że mową moż-
na wyrażać nienawiść lub do nienawiści podżegać. To 
wszystko jest wiadome każdemu, a jeśli jednak komuś 
wiadome nie jest – tym gorzej dla niego. Ale jak to jest z tak 
zwaną „mową nienawiści” (czasem się mówi: „język nie-
nawiści”)? Toć wyrażenie „mowa nienawiści” nie znaczy 
tego samego, co „nienawistna mowa”.

Definicji mowy nienawiści jest bez liku. I to jest pierw-
szy problem, który pojęcie mowy nienawiści sprawia – jest 
to pojęcie bardzo niejasne. W słynnym raporcie Sergiusza 
Kowalskiego i Magdaleny Tulli Zamiast procesu. Raport 
o mowie nienawiści podaje się, że w znaczeniu potocznym 
mową nienawiści jest „każda wypowiedź lżąca, wyszydza-
jąca i poniżająca jednostki bądź grupy”1. Czyli w zasadzie 
każda wypowiedź o charakterze negatywnym. Trudno na 
tym gruncie ustalić, kiedy zaczyna się surowa, ale uzasad-
niona krytyka, a kiedy zaczyna się „mowa nienawiści”. Nie 
jest również wiadome, kiedy zaczyna się lżenie, wyszydza-
nie i poniżanie, a kiedy nie. Czy z mową nienawiści mamy 
do czynienia wtedy, kiedy ktoś świado-
mie zamierza lżeć, wyszydzać 
i poniżać, czy wtedy, kiedy 
ktoś poczuje się lżonym, 
wyszydzonym i poni-
żonym (niezależnie 
od intencji nadaw-
cy komunikatu)? 

Dorota Głowacka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
podaje ciekawy przykład: pewien mężczyzna określił swo-
je miejsce zatrudnienia jako „polski obóz pracy”, za co pra-
codawca go pozwał2. I teraz bądź tu mądry: była to mowa 
nienawiści, czy nie? 

Nota bene, wspomniany Raport o mowie nienawiści jest 
pod względem metodologiczno-naukowym nierzetelny. 
Na stronie 484 czytamy: „Dane statystyczne nie ujawni-
ły wiele nowego. Przytaczamy je, gdyż potwierdzają one 
wnioski, do jakich doszliśmy własną drogą”. Dziękujemy 
za łaskę, to raz. Po drugie, na czym polega metoda docho-
dzenia do wniosków „własną drogą”? Czy to dopuszczalne 
dla badań nad mową nienawiści, aby wyłączać spod badań 
„NIE” właśnie dlatego, że Jerzy Urban otwarcie przyznaje 
się do bycia cynikiem oraz dlatego, że powszechnie wia-
doma jest „szczerość »NIE« jako organu mowy nienawiści” 
(ibidem, s. 25-26)? Czy obiektywni badacze mogą stawiać się 
w roli autorytetów moralnych i pisać: „Nie uważamy też 
za konieczne, by uwzględnione przez nas napaści słowne 
na tle rasowym, etnicznym i religijnym, mówiąc językiem 
prawniczym, wyczerpywały znamiona czynu zabronione-

go z art. 256 i 257 kodeksu karnego. Poddajemy 
badaniu zjawisko znacznie szersze, obej-

mujące to, co wymyka się sądom i ko-

deksom, podlega zaś osądowi 
i sankcjom moralnym” (ibidem, s. 23, 

rozstrzelenie – A.P.).
Kanadyjski Sąd Najwyższy zdefiniował hate 

propaganda jako każde wyrażenie, które „zamierza 
lub może rozpowszechniać skrajne uczucia potę-

pienia lub wrogości wobec grupy rasowej lub religij-
nej”3. Co to znaczy, że wyrażenie może rozpowszechniać 

określone uczucia? Jeśli powiem „Zamach terrorystyczny 

w marcu w Brukseli zorganizowali muzułmanie”, ktoś 
może sobie pomyśleć (niesłusznie), że wszyscy muzułma-
nie zasługują na potępienie, bo są terrorystami lub sojusz-
nikami terroryzmu. Ale czy zdanie „Zamach terrorystycz-
ny w marcu w Brukseli zorganizowali muzułmanie” jest 
mową nienawiści? Jak odróżnić skrajne uczucie potępienia 
od zwykłego? Czy sprzeciw wobec pewnych grup jest jed-
noznaczny z wrogością? Ten sam Sąd określił nienawiść 
jako „niezwykle silne i głęboko odczuwane emocje wstrę-
tu, kalumnii i szkalowania”4. Pomijając niezręczne sfor-
mułowanie, że kalumnia i szkalowanie są emocjami, to jak 
prawo rozróżnia niezwykły wstręt od zwykłego? Silny od 
słabego? Głęboko odczuwany od powierzchownego?

Rada Europy definiuje mowę nienawiści nastę-
pująco: „mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy 
wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawied-
liwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm 
oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji 
m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym na-
cjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość  
wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim po-
chodzeniu”5. Również ta definicja budzi pewne wątpli-
wości. Pierwsza część definicji – ta znajdująca się przed 
skrótem „między innymi” – również jest niezwykle sze-

roka. Swego czasu Jarosław Kaczyński został oskarżony 
o mowę nienawiści z powodu wiązania masowej 

i niekontrolowanej migracji z pojawianiem 
się pewnych chorób w Europie: „Są 

już przecież objawy pojawienia się 
chorób bardzo niebezpiecznych 

i dawno niewidzianych w Eu-
ropie. To nie oznacza, żeby 

kogoś dyskryminować… 
Ale sprawdzić trzeba”6. 

O tak zwanej „mowie nienawiści”
W niniejszym felietonie chcę postawić dość śmiałą tezę: w przyrodzie nie występuje takie zwierzę jak „mowa nienawiści”.  

Mówiąc bez metafor – jestem zdania, że pojęcie mowy nienawiści jest zbędne i szkodliwe. Pożytku z niego niewiele.
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Jakiś czas później niemiecki „Die Welt” poinformował, że 
w związku z ponownym pojawieniem się w Niemczech 
odpornej na antybiotyki gruźlicy, niemiecki rząd posta-
nowił zwalczać ją w państwach, z których przybywają 
migranci7. Skoro Kaczyński dopuścił się mowy nienawiści 
wobec migrantów, ponieważ wiązał ich z jakimiś choroba-
mi, to czy niemiecki rząd również jest odpowiedzialny za 
nienawiść wobec migrantów?

Inny przykład: profesor Paweł Śpiewak w czeskim pe-
riodyku „Tydenik Echo” stwierdził, że Paweł Lisicki jest 
jednym z największych antysemitów w Polsce, ponieważ 
Lisicki głosi, że po śmierci Chrystusa narodem wybranym 
są chrześcijanie, nie Żydzi. Skoro Lisicki jest antysemitą, 
bo deprecjonuje znaczenie pewnej grupy religijnej, to po-
pełnia mowę nienawiści, ale jeśli prof. Śpiewak głosi coś 
dokładnie przeciwnego („Uważam, że jedynym narodem 
wybranym jest naród żydowski. […] Żydzi według mnie 
są narodem wybranym. W Torze i Biblii można znaleźć, że 
Żydzi najbardziej z wszystkich narodów są kochani przez 
Boga”8), to również popełnia mowę nienawiści, czy nie? 
Toć on również deprecjonuje znaczenie pewnej grupy re-
ligijnej.

W definicji Rady Europy mowa o „innych formach 
nienawiści”. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni, czym jest 
„forma nienawiści” i jakie jest znaczenie tego pojęcia. Nie-
nawiść jest to pewne uczucie, a jeśliby rozumieć wyraz 
„forma” jako synonim do „postać”, to pewną formą niena-
wiści jest żywienie jej. Czy Rada Europy zamierza zaglą-
dać w dusze ludzi i karać za myślozbrodnie? (Nie zapomi-
najmy, że George Orwell w 1984 jako jeden z pierwszych, 
jeśli nie jako pierwszy, użył wyrazu „mowa nienawiści”.) 
Gdy jedna baba drugiej babie na przystanku w Pcimiu Dol-
nym szepnie „Pani kochana, jak ja nie lubię Cyganów!”, 
to czy popełnia mowę nienawiści, czy nie? Kiedy kończy 
się nielubienie kogoś, a kiedy zaczyna nienawiść? Kiedy 
kończy się krytyka, a kiedy zaczyna się tak zwany hejt? 
Czy stwierdzenie, że pary homoseksualne nie powinny 
mieć prawa do adopcji dzieci, jest przejawem homofobii, 
a tym samym mowy nienawiści? Czy wygłaszanie sądów 
prawdziwych, opartych na faktach, może stanowić mowę 
nienawiści? Przecież nic tak nie boli, jak prawda.

W definicji sformułowanej przez Radę Europy znaj-
duje się fragment: „(…) nietolerancję wyrażającą się 
w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskry-
minację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi 
o imigranckim pochodzeniu”. Oczywiście, mowę niena-
wiści według Rady Europy wyraża się między innymi 
wobec mniejszości i tak dalej, a nie, że tylko wobec nich. 
Niemniej, na ogół inne grupy narażane na mowę niena-
wiści są pomijane, co jest zastanawiające. Dość często te 
same grupy są wskazywane jako typowe ofiary mowy 
nienawiści, a niewymieniane chrześcijan i heteroseksual-
nych mężczyzn jest regularne. W słowniku pojęć zamiesz-
czonym na mowanienawisci.info9 są hasła o antysemity-
zmie, homofobii, islamofobii i mizoginii, ale brakuje haseł 
o mizoandrii lub chrystianofobii. Zapomniano o tych 
zjawiskach? Uznano, że nie są ważne? A może uznano, 
że chrześcijanie i mężczyźni nie mogą paść ofiarą mowy 
nienawiści („z definicji”)? Żadna z tych opcji nie jest naj-
lepsza. 

Nie będę roztrząsał, czym jest nietolerancja wspo-
mniana w definicji podanej przez Radę Europy. Co to jest 
nietolerancja i tolerancja – trudno powiedzieć, ponieważ 
tymi pojęciami posługujemy się w dwóch skrajnie różnych 
znaczeniach („znoszenie, akceptacja” i „afirmacja”). Po-
nadto towarzyszą mu gorące spory polityczne, którym te-
raz dajmy spokój. Zauważmy tylko, że według niektórych 
polityków podstawą mowy nienawiści jest słowny brak 
akceptacji (!), który z kolei prowadzi w ostateczności do 
zamachów na życie i ludobójstwa10.

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, po-
wiedział: „Nie ma jednej definicji mowy nienawiści. Tra-
dycyjnie chodzi o grupy dyskryminowane. Ale mowa 
nienawiści to może być także po prostu przemoc słowna. 
W gruncie rzeczy chodzi o to, czy słowem możemy kogoś 
dotknąć, obrazić, naruszyć jego godność, poczucie bez-
pieczeństwa”11. Z pojęciem mowy nienawiści wiąże się 
dyskryminacja, ale „grupa dyskryminowana” to pojęcie 
względne: w jednych państwach grupa A dyskryminuje 
grupę B, a w drugich grupa B dyskryminuje A, dlatego 
wyraz „tradycyjnie dyskryminowany” ma sens kontekstu-
alny. A jeśli w mowie nienawiści w gruncie rzeczy chodzi 
właśnie o to, czy słowem możemy sprawić, że ktoś poczuje 
się dotknięty lub straci poczucie bezpieczeństwa, to mową 
nienawiści może być wszystko.

Czy w mowie nienawiści tak naprawdę chodzi 
o nienawiść? Pytanie nie jest głupie, ponieważ wyrażenie 
„mowa nienawiści” jest zwodniczy. Jest takim leksykal-
nym potworkiem współczesnej nowomowy. Zauważalne 

są podobieństwa między pojęciem postprawdy a pojęciem 
mowy nienawiści. Wyraz „postprawda” sugeruje, że doty-
czy prawdy i następowania czegoś po prawdzie („post”). 
W rzeczywistości nie chodzi o prawdę, lecz o stosunek do 
prawdy, a samo pojęcie postprawdy nie oznacza żadnego 
nowego zjawiska, ponieważ ludzie od wieków lekceważą 
prawdę12. Nazwa „mowa nienawiści” również jest myląca, 
ponieważ mowa nienawiści… tak naprawdę może obyć się 
bez nienawiści! Mową nienawiści mogą być słowa wyraża-
ne przez osobę tolerancyjną (tj. od tolerancji pojmowanej 
jako akceptacja, nie afirmacja), która w sercu nienawiści nie 
ma. Albo zwyczajnie ma mroczne poczucie humoru.

Jak widzimy, nie dość, że nie ma jednej definicji mowy 
nienawiści, to na dodatek każda z definicji jest niejasna 
i bardzo szeroka. Nie ma ustalonej i zadowalającej definicji 
mowy nienawiści i jej nie będzie. Nie mamy wiedzy, czym 
jest mowa nienawiści, ale już wiemy, że chcemy z nią wal-
czyć! Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, unikał przed 
komisją senacką USA odpowiedzi na pytanie, czym jest 
mowa nienawiści13, ale jednocześnie twierdził, że w ciągu 
5-10 lat sztuczna inteligencja będzie w stanie rozpoznawać 
mowę nienawiści14.

Chcemy walczyć z mową nienawiści, ale mało tego, 
chcemy karać używanie mowy nienawiści! Chęć penaliza-
cji i kryminalizacji tak zwanej mowy nienawiści przy jed-
noczesnej skrajnej niejasności pojęcia mowy nienawiści to 
istne kuriozum. Można je wyjaśnić tylko nadgorliwością, 
brakiem rozwagi lub… złą wolą.

Czemu złą wolą? Jeżeli praktycznie wszystko może 
być mową nienawiści, jest to sytuacja dla nas wszystkich 
niebezpieczna. Dlaczego? Jest taki dowcip: „Co to jest 
mowa miłości i mowa nienawiści? Mowa miłości jest to 
coś, co my używamy, a mowa nienawiści jest to coś, czym 
posługują się nasi polityczni przeciwnicy”. Alternatywna 
wersja: „mowy nienawiści używa nasz wróg, my zaś ko-
rzystamy z wolności słowa”. Zakres mowy nienawiści lubi 
się zmieniać w zależności od tego, kto jest u władzy, a nie-
jasność pojęcia mowy nienawiści sprzyja łapaniu prze-
ciwnika w sidła: patrzcie, on jest chory z nienawiści, tylko 
człowiek z nienawiścią w sercu może mówić takie słowa, 
walczcie z nim. I jeszcze mamy na niego paragraf! To, jak 
bywa używane pojęcie mowy nienawiści w sferze publicz-
nej – zwłaszcza w polityce – pokazuje, że „mowa nienawi-
ści” to pałka do okładania wrogów, piętnowania ich jako 
nienawistników. Nienawiść zatruwa życie społeczne, ale 
nie unosi się w powietrzu niczym wielkomiejski smog. 
Walka z nienawiścią zakłada walkę z tymi, którzy niena-
wiść w sobie noszą i posługują się mową nienawiści. Kto 
zaś jest nienawistnikiem? Nienawistnikiem jest ten, któ-
rego interesy są sprzeczne z naszymi. My zaś jesteśmy ci 
dobrzy, po stronie miłości. Pod pozorem walki z mową 
nienawiści przemyca się rozmaite treści: to jest dobre, to 
jest złe, głosuj na tych, a tym pokaż czerwoną kartkę.

Wynika stąd pewien paradoks. Często się zdarza 
(oczywiście nie zawsze), że nienawiść w sercu mają często 
ci, którzy najgłośniej krzyczą o mowie nienawiści. Oskar-
żanie innych o stosowanie mowy nienawiści oraz rozpra-
wianie o niej nie oczyszcza z nienawiści, a zresztą samo 
sformułowanie oskarżenia innych o mowę nienawiści… 
jest mową nienawiści. Oddajmy głos Kamilowi Durczoko-
wi: „jeden psychol, mały i zakompleksiony facecik, rozwa-
lił nam Polskę na kawałki! (…) #StopNienawisci”15. W jed-
nym zdaniu walczyć z nienawiścią i samemu ją uprawiać 
– to jest sztuka. Najpierw zajmijmy się hipokryzją świata 
medialnego i politycznego16, a dopiero potem nienawiścią. 

Oczywiście nie każdy, kto chce walczyć z mową nie-
nawiści ma złą wolę. Ale dobrymi chęciami jest piekło wy-
brukowane.

Dygresja: „skłonność” pojęcia mowy nienawiści do 
zmiany zakresu jest częścią szerszego problemu związane-
go ze zmianą zakresu tego, co jest postępowe i antydyskry-
minacyjne, a co nie. Swego czasu awangardowe Monologi 
waginy stanowiły ważny element ruchu feministycznego. 
W 2015 roku wystawienie Monologów zostało zablokowa-
ne przez grupę studentów Mount Holyoke College ponie-
waż… dzieło Evy Elsner wyklucza transseksualne kobiety, 
które wagin nie mają17.

Wróćmy do niebezpieczeństw związanych z posłu-
giwaniem się mowy nienawiści. Z powodu swej niejas-
ności, owo pojęcie jest podatne na rozmaite interpretacje 
sędziów. A jak wiemy, do sądu idzie się po wyrok, a nie 
po sprawiedliwość. Z tym wiąże się kwestia możliwości 
cenzury. Mową nienawiści będzie to, co aktualna władza 
uznaje za mowę nienawiści. Koncept „mowy nienawiści” 
doskonale nadaje się na narzędzie cenzorskie. Po pierwsze, 
przypisanie komuś mowy nienawiści oddziałuje na emo-
cje, a emocje nie sprzyjają spokojnej debacie i chłodnym 
rozważaniom. Po drugie, jest to pojęcie niejasne, więc moż-
liwości posługiwania się nim jest więcej. W mętnej wodzie 

łatwiej złowić rybę. Po trzecie, bardzo szeroki zakres poję-
cia ułatwia zaatakowanie przeciwnika, daje więcej pola do 
oskarżeń.

Nie można też pominąć kwestii, że penalizacja mowy 
nienawiści jest zbędna. Nie potrzeba wprowadzać nowe-
go prawa, ponieważ mamy już stosowane paragrafy, które 
dotyczą zniesławienia, podżegania, zniewagi, mobbingu, 
nękania, znęcania się i propagowania ustroju totalitarne-
go. Mowa nienawiści niczego istotnego tu nie da, a jedy-
nie może namieszać. W państwach, które penalizują mowę 
nienawiści, mowa miłości nadal nie rozkwitła. Natomiast 
nazbyt często dochodzi do kontrowersji i nadużyć.

Walka z mową nienawiści jest u samych podstaw 
problematyczna. Jeśli mowa nienawiści jest przejawem 
nienawistnej postawy, to mowa nienawiści jest objawem 
głównego problemu. Czy uciszanie tych, którzy posłu-
gują się mową nienawiści, sprawi, że nienawiść zniknie? 
Bardzo wątpliwe. Co więcej, zakazanie mowy nienawiści 
może potęgować nienawiść w sferze publicznej, ponieważ 
zostanie zepchnięta do podziemia. Zostanie przykryta, 
a nie usunięta. A jak wiadomo, tłumione uczucia nakręcają 
ludzi oraz prędzej czy później wybuchają.

Co z przemocą, do której rzekomo nieuchronnie pro-
wadzi mowa nienawiści? Ten, kto mówi wstrętne i wulgar-
ne rzeczy, ani nie musi planować ich uczynienia, ani nie 
musi nawoływać do zrobienia ich. Ateista, który rozbije ta-
lerz i krzyknie „O Jezu!” wcale nie nawrócił się. Tak samo 
ten, kto mówi „A żeby zdechł!” wcale nie planuje morder-
stwa ani do niego nie podżega. Policja lepiej niech nie ści-
ga obywateli za wyolbrzymianie i bycie dupkiem. Zresztą 
nie jest tak, że jesteśmy zdeterminowani przez przekaz 
medialny. Owszem, media mają na nas wpływ, ale mamy 
również swój rozum. Poza tym, media w ogólności dzia-
łają raczej jak szkło powiększające. Nazistowskie rozgłoś-
nie radiowe wprawdzie nasilały antyżydowskie incydenty 
przed 1939 rokiem, ale tylko w tych miastach, w których 
już przeważały nastroje antyżydowskie18. W innych miej-
scowościach efekt był wprost odwrotny.

Inna sprawa, że zakazując pewnych opinii – a o to tak 
naprawdę chodzi w walce z tak zwaną „mową nienawiści” 
– dolewa się paliwa tym, których chce się uciszyć, ponie-
waż poddani cenzurze silniej wierzą w słuszność własnej 
sprawy. Nakręcają się teorie spiskowe, a w społeczeństwie 
pogłębiają się spory i pojawia się więcej podejrzeń. Dużo 
mądrzej jest podjąć otwartą i swobodną dyskusję.

Niech głupiec i dupek mają prawo pokazać innym, 
jacy są. Pożytek z tego będzie miał każdy. Głupcowi i dup-
kowi ulży, a reszta ludzi się na nich pozna.

Antoni Płoszczyniec
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15.  https://twitter.com/durczokk/status/1085187702151045135 
[dostęp: 23 III 2019].
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Damy Ci niepowtarzalną 
szansę na publikację, 
którą przeczytają 
dziesiątki tysięcy osób. 

   Lubisz  pisać?

   Chcesz się podzielić z innymi swoimi przemyśleniami?

  Coś cię boli? Śmieszy?     Masz coś fajnego  

do powiedzenia na temat otaczającego nas świata? 

  Twoja szuflada pęka od 

nieopublikowanych artykułów  

i esejów?

Zgłoś się do nas!

robertrataj@infosgroup.plNie zwlekaj i pisz na adres:
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SubIektyWny Przegląd 
   WOjeNNych „NAj” Część III

W poprzednich częściach poznaliście dość rozbu-
dowany (o wiele bardziej niż zakładałem) przegląd 
subiektywnie wybranych największych bitew w histo-
rii świata, a przynajmniej tej historii nam znanej. Jed-
nak sama ilość zaangażowanych sił i środków to nie 
wszystko – bitwy toczy się po to, żeby zdobyć przewa-
gę w wojnie i osiągnąć zakładane militarne i polityczne 
cele. Historia zna wiele przełomowych bitew, ale nie 
sposób w żaden absolutnie obiektywny sposób ich upo-
rządkować, choć nieraz próbowano. I o tym poniżej.

najważniejsze bitwy
Poniższa lista wyjątkowo nie będzie „moja”, za-

czerpnąłem ją z opracowania The Fifteen Decisive Battles 
of the World: from Marathon to Waterloo Edwarda Shepar-
da Creasy’ego, które uznaje się za „klasyczne” w tej ma-
terii, choć sama książka została wydana w 1851 roku! 
Lista była później rozbudowywana przez Edgara V. 
D’Abernona i Josepha B. Mitchella tak, żeby uwzględ-
nić starcia z drugiej połowy XIX i pierwszej XX wieku. 
Lista prezentuje się następująco:1

1.  Bitwa pod Maratonem z 490r. p.n.e., gdzie Grecy 
(głównie Ateńczycy) zatrzymali Persów w ich mar-
szu na północ półwyspu. Mimo przewagi liczebnej 
przeciwnika (co najmniej dwukrotnej) Grecy odnie-
śli zwycięstwo zdecydowanie – zginęło oficjalnie 192 
obrońców i około 6400 agresorów.

2.  Wyprawa sycylijska (415-413r. p.n.e.), czyli próba opa-
nowania Sycylii przez Ateńczyków. Nie była to pojedyn-
cza, jednodniowa bitwa, ale długa i wieloetapowa kam-
pania, w którą zaangażowano dziesiątki tysięcy ludzi 
i setki okrętów. 50 tysięcy Greków nie wróciło do domu 
(w tym dowódcy), stracono też ponad 170 okrętów, co 
poważnie zagroziło panowaniu ateńskiemu na morzach.

3.  Bitwa pod Gaugamelą z 331r. p.n.e. Wygranie tej bitwy 
przez siły Aleksandra Macedońskiego oznaczało upa-
dek rządów Achemenidów w Persji i de facto otworzyło 
Aleksandrowi drogę do stworzenia imperium.

4.  Bitwa nad Metaurusem z czerwca 207r. p.n.e. Prze-
łomowe starcie drugiej wojny punickiej, w którym 
przeważające siły rzymskie pokonały Kartagińczy-
ków rozpoczynając okres hegemonii Rzymu w base-
nie Morza Śródziemnego.

5.  Bitwa w Lesie Teutoburskim z września 9r. n.e., w cza-
sie której, na skutek głównie fatalnego dowodzenia, 
Rzym stracił 3 legiony w bit wie z Cheruskami do-
wodzonymi przez Arminiusza. Starcie to zatrzyma-
ło ekspansję rzymską w Germanii i było ogromnym 
„policzkiem” dla imperium (z wysłanych sił, blisko 
30 tysięcy ludzi, nie ocalał prawie nikt i nigdy już nie 
nadano żadnym nowym legionom numerów tych po-
konanych w obawie przed klątwą).

6.  Bitwa na Polach Katalaunijskich z 20 czerwca 451r., 
która zatrzymała ekspansję dotąd niepokonanych 
Hunów na zachód Europy. To też świadectwo, jak sła-
by był ówczesny Rzym, który musiał szukać pomocy 
u Wizygotów, Franków salickich czy Burgundów. 

7.  Bitwa pod Poitiers (Tours) z października 732 roku. 
Było to prestiżowe zwycięstwo nad Arabami, które 
zatrzymało ich ekspansję z Hiszpanii na wschód, na 
ziemie Franków. Historycy dziś podważają nieco 
jej znaczenie (wyprawa Abd ar-Rahmana miała być 
bardziej wyprawą łupieżczą niż najazdem w celu 
zdobywania ziem), ale pozostaje symbolem – po-
czątkiem odbijania ziem zajętych przez muzułma-
nów w Europie.

8.  Bitwa pod Hastings z 1066r. Starcie to zakończyło 
rządy Anglosasów w Brytanii i dało te ziemie we 
władanie Normanom (z Wilhelmem jako pierwszym 
królem). W dalekiej przyszłości te wydarzenia stały 
się zalążkiem wojny stuletniej. 

9.  Oblężenie Orleanu. Między 12 października 1428 
a 8 maja 1429 to strategicznie ważne miasto oble-
gały siły angielskie w liczbie około 5 tysięcy ludzi. 
Zniesienie oblężenia to początek jednej z najbardziej 
udanych kampanii wojsk francuskich w całej wojnie 
stuletniej, a także pierwsze wielkie zwycięstwo Jo-
anny d’Arc i narodziny jej legendy.

10.  Pokonanie Wielkiej Armady 8 sierpnia 1588 roku. 
Wyprawa sił Filipa II miała zakończyć rządy znie-
nawidzonych protestantów w Anglii i jednocześ-
nie ukrócić korsarskie zapędy statków angielskich 
napadających nieustannie na okręty hiszpańskie 
kursujące między Europą a koloniami. Dodatkowo 
zwycięstwo uniemożliwiłoby dalsze wspieranie 
powstańców walczących z Hiszpanami w Nider-
landach. Zwycięstwo stosunkowo biednej Anglii 
w starciu z niezwykle bogatymi Hiszpanami uznano 
za cud, a w ostatecznym rozrachunku był to począ-
tek panowania angielskiego na morzach, co miało 
trwać aż do II wojny światowej.

11.  Bitwa pod Blenheim z 13 sierpnia 1704 roku, kiedy 
wielka koalicja Anglii, Zjednoczonych Prowincji 
(„Holandii”) i Austrii pokonała wojska francusko-
-bawarskie, a tym samym zatrzymała ekspansję 
króla Ludwika XIV i uratowała Wiedeń przed zaję-
ciem, co prawdopodobnie uczyniłoby króla Francji 
władcą całej Europy. Jest uważana za punkt zwrot-
ny w wojnie o sukcesję hiszpańską – wieńczący ją 
pokój w Utrechcie uniemożliwił połączenie Francji 
i Hiszpanii w jedno super-państwo.

12.  Bitwa pod Połtawą. 8 lipca 1709r. starło się 17 ty-
sięcy Szwedów i ponad 60 tysięcy Rosjan, a bitwa 
zakończyła się całkowitym rozbiciem uważanej za 
najlepszą na świecie armii szwedzkiej. Po tej klęsce 

Szwecja już nigdy nie odzyskała statusu lokalnego 
mocarstwa, za to Rosja awansowała do pozycji mo-
carstwa światowego. Bitwa ta miała tragiczne, choć 
dość odległe w czasie skutki dla Rzeczpospolitej.

13.  Bitwa pod Saratogą z jesieni 1777 roku. Ochotnicze 
wojska zjednoczonych 13 kolonii pokonują niezwy-
kle bitnych żołnierzy Korony i tym samym potwier-
dzają swoje prawo do samostanowienia. Jednocześ-
nie ten wielki propagandowy sukces skłonił Francję 
do przystąpienia do wojny po stronie Amerykanów, 
co ostatecznie odmieniło losy świata skutkując 
utrzymaniem wątpliwej jeszcze wówczas niepod-
ległości „USA”. Bitwa pod Saratogą to także ważne 
starcie z punktu widzenia Polski – to tu objawił się 
w pełni talent Tadeusza Kościuszki, projektanta for-
tyfikacji dla Amerykanów.

14.  Bitwa pod Valmy między francuskimi rewolucjo-
nistami a interweniującymi siłami Prus i Austrii 
z 20 września 1792 roku. Starcie to jest bardzo spe-
cyficzne, bowiem choć walczyło łącznie około 80 
tysięcy żołnierzy, to całkowite straty obu stron 
wyniosły „zaledwie” około 500 zabitych. To także 
pierwsza bitwa, w której ochotnicze i pochodzą-
ce z powszechnego poboru siły francuskie stanęły 
jak równy z równym do walki z doświadczonymi 
żołnierzami zawodowymi pokazując, że pobór po-
wszechny może być skuteczną formą organizacji ar-
mii o ile towarzyszy mu zapał i wola walki.

15.  Bitwa pod Waterloo z 18 czerwca 1815 roku. Nie mo-
gło zabraknąć bitwy, która definitywnie zakończyła 
rządy Napoleona

16.  Bitwa pod Sedanem z 1 września 1870 roku. Pierw-
sze ze starć z listy rozszerzonej przez D’Abernona. 
Dzięki tej bitwie upadł rząd Napoleona III i Ce-
sarstwo Francuskie, a narodziła się II Rzesza Nie-
miecka. Siła ciężkości w Europie przesunęła się na 
wschód, a Niemcy zaczęły mieć aspiracje światowe.

17.  Bitwa nad Marną z 5-9 września 1914 roku. Pierwsza 
z bitew stoczonych w tym rejonie zakończyła okres 
błyskotliwych zwycięstw Niemców i obroniła Paryż 
przed kapitulacją.

18.  Bitwa Warszawska z 12-25 sierpnia 1920 roku. Ko-
lejny pokaz, że wola walki, odwaga i umiejętne 
dowodzenie mogą przeważyć szalę zwycięstwa. 
Dzięki tej operacji zatrzymano marsz rewolucji bol-
szewickiej na Zachód i wzrosło uznanie dla Polski 
na arenie światowej. Niestety, nie wykorzystano 
tego do budowy sojuszu z innymi krajami regionu 
przed kolejną agresją radziecką.

19.  Kampania Missisipi 1862-1863 roku. 
W wyniku tego ciągu bitew cały 
ciąg tej niezwykle ważnej rzeki zo-
stał opanowany przez wojska Unii, 

Koncentrujemy się na produktach dobrej jakości, alternatywnej 
kawie, rzemieślniczych piwach wyszukanych specjalnie dla Was. 
Proponujemy kuchnię polską oraz doskonałą pizzę. 

Polecamy się na lunch, obiad i kolację. 
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, spotkania biznesowe 

i towarzyskie.

Pomysł zrodził się w głowach właścicieli podczas ich zagranic-
znych wojaży. Ich drogi skrzyżowały się gdzieś pomiędzy słonec-
zną Barceloną, a odległą Australią. Do baristy z krwi i kości, Marka 
Wnęka, oraz współtwórcy jednej z największych spółek eventowych 
w Polsce, Dariusza Nesterowicza, dołączył dobrze znany śląskim 
smakoszom TopChef Marcin Czubak.

nowe miejsce na kulinarnej mapie Katowic
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a Konfederaci musieli oddać inicjatywę. Był to po-
czątek końca Stanów Południowych. Obecność tej 
kampanii może początkowo dziwić, ale trzeba zwa-
żyć na to, że została dodana przez amerykańskiego 
historyka, którego punkt widzenia nie był europo-
centryczny, jak dwóch pierwszych uczonych.

20.  Bitwa pod Sadową z 3 lipca 1866r. To po tej bitwie 
Prusy wyrosły na hegemona wśród państw niemie-
ckich, a spadło znaczenie Austrii i Saksonii. Wymie-
niona nieco wyżej bitwa pod Sedanem nie miałaby 
zapewne miejsca, gdyby nie to zwycięstwo Prus.

21.  Bitwa o Midway z czerwca 1942 roku. Od Pearl Har-
bor to Japonia miała strategiczną inicjatywę w rejo-
nie Pacyfiku i wydawało się, że Midway, niezwykle 
ważny atol broniący dostępu do Hawajów, będzie 
kolejnym łatwym łupem zdobytym w kampanii 
przeciw USA. Mimo że zgromadzone siły zdecy-
dowanie wskazywały na Japończyków, ostatecz-
nie to oni stracili aż 4 lotniskowce i ogromną liczbę 
doświadczonych pilotów i członków załóg na lot-
niskowcach (tak naprawdę to oni odpowiadają za 
sprawność całej operacji kierując startami, lądowa-
niami i przezbrajaniem samolotów). Japonia straciła 
inicjatywę, a Amerykanie odzyskali oddech i obro-
nili Hawaje.

22.  Bitwa o Stalingrad. Między 23 sierpnia 1942 a 2 lute-
go 1943 rozegrała się jedna z największych i najbar-
dziej ikonicznych bitew II wojny. W jej rezultacie to 
ZSRR odzyskała inicjatywę strategiczną, a Niemcy 
i ich sojusznicy stracili ogromną część sił skierowa-
nych na wschód (około 750 tysięcy zabitych, zagi-
nionych i rannych oraz 90 tysięcy jeńców, w tym 
feldmarszałek Friedrich Paulus).

Powyższa lista, jak wspominałem, jest wyborem 
subiektywnym, choć prawie wszystkie te bitwy „bronią 
się”z dzisiejszego punktu widzenia jako starcia, które 
rzeczywiście wpłynęły na losy świata (choć prawdę 
mówiąc – głównie Europy). Trzeba też zaznaczyć, że 
z punktu widzenia zaangażowanych sił wiele z nich 
nie mieści się w kategorii starć „największych” – ale to 
pokazuje tylko, że wojna to skomplikowana rzecz i nie 
zawsze eliminacja jak największych sił nieprzyjaciela 
oznacza strategicznie ważkie zwycięstwo. 

W kolejnym rozdziale zajmę się kilkoma bitwami, 
w których doszło do jeszcze innego zjawiska – druzgo-
cącego zwycięstwa jednej ze stron, choć rozsądek pod-
powiadałby przed bitwą, że rozstrzygnięcie będzie inne 
(a przynajmniej nie tak okazałe).

Wielkie wiktorie
Wbrew pozorom lista wielkich wiktorii mogłaby 

być całkiem okazała, bowiem prosty rachunek polega-
jący na zestawieniu walczących sił w przypadku wo-
jen często zawodzi. Bo kto mógłby pomyśleć, że 370 
słabo uzbrojonych polskich żołnierzy i oficerów bę-
dzie pod Wizną przez dwa dni powstrzymywać XIX. 
Korpus Armijny, w którego siłach walczyło ponad 

40 tysięcy żołnierzy i 350 czołgów, a całością dowo-
dził sam Heinz Guderian? Kto dawałby szanse wa-
lecznym Finom w starciu z Armią Czerwoną podczas 
Wojny Zimowej? Kto uznałby za pewniaka Henryka 
Tudora przed bitwą pod Bosworth? Kto postawiłby na 
Ateńczyków w starciach z Persami zmierzającymi do 
kontroli nad Grecją lub Aleksandra, gdy ten wyruszył 
w drugą stronę, podbijać Azję? Czasem decyduje od-
waga, czasem wyszkolenie, karność, przewaga techno-
logiczna, a czasem łut szczęścia, na przykład taki, jaki 
przydarzył się Wilhelmowi pod Hastings, gdy zapew-
ne zbłąkana strzała powaliła króla Haralda. Były jed-
nak bitwy, gdzie te wszystkie elementy połączyły się 
w całość w tej potencjalnie słabszej armii, w rezultacie 
czego doszło do zwycięstw co najmniej nieoczekiwa-
nych w ich skali.

Subiektywnie wybrałem na pierwszy rzut jedną 
z ważniejszych bitew wojny stuletniej, starcie pod Crécy 
z 26 sierpnia 1346 roku. Mimo że wojska angielskie były 
daleko słabsze niż armie, jakie mogli wystawić Fran-
cuzi, to przed bitwą właśnie korpus Edwarda III byłą 
bardziej aktywny i poszukiwał starcia z wojskami Filipa 
VI. Ponieważ próby wciągnięcia Francuzów do walki 
okazały się nieudane, Anglicy wycofali się na północ, 
za Sommę, gdzie rozpoczęli przygotowania do obrony 
w okolicach Crécy-en-Ponthieu kopiąc rowy, stawiając 
zasieki i budując częstokoły, a przede wszystkim zaj-
mując szczyt wzgórza, co pozwalało im na lepszy prze-
gląd pola walki i ułatwiało obronę. Dodatkowo król 
nakłonił szlachtę, aby stanęła ramię w ramię z żołnie-
rzami niższych stanów, co skonsolidowało całą armię. 
Edward III miał w swojej armii (źródła podają różnie) 
około 10-12 tysięcy ludzi, w tym 5-7 tysięcy łuczników, 
2500 konnych rycerzy, 3 tysiące lekkiej jazdy i 2-3 ty-
sięcy włóczników. Źródła nie są zgodne, ale bazując na 
analizie floty, jaka przywiozła siły ekspedycyjne, ta licz-
ba zapewne była bliższa 10 tysiącom. Pewne jest jednak, 
że Edward III przywiózł ze sobą także najnowszą zdo-
bycz techniki – kilka armat, które użyto po raz pierwszy 
w Europie podczas starcia w polu (ze znikomym, poza 
psychologicznym, skutkiem). Siły dowodzone przez 
Filipa VI i niewidomego króla Czech Jana Luksembur-
skiego wyglądały bardziej imponująco. Pod francuskim 
sztandarem stanęły wojska z Francji, Nawarry, Luksem-
burga, Majorki, Lotaryngii i genueńscy najemni kusz-
nicy. Dziś trudno oszacować ich liczebność, bowiem 
wiele dokumentów z tej kampanii zaginęło, a ówcześni 
historycy mocno przesadzali z liczbami wskazując na-
wet na 100 tysięcy zbrojnych, w tym 12 tysięcy rycerzy 
i 60 tysięcy piechurów (Jean Froissart). Aktualne studia 
wskazują, że armia francuska mogła liczyć do 30 tysięcy 
zbrojnych, w tym 12 tysięcy konnych (głównie rycerzy) 
i 5-6 tysięcy kuszników z Genui (choć o tę liczbę trwa 
spór, bowiem ta formacja była najmowana ówcześnie 
wielu władcom i nie wiadomo, czy Genua była w sta-
nie rzeczywiście wystawić takie siły). Niemniej, wojska 
Filipa były liczniejsze, a do tego dysponowały większą 
liczbą ciężkozbrojnej konnicy, która z łatwością mogła 
przełamywać szyki piechoty. Na korzyść Anglików 
przemawiało przygotowanie pola bitwy oraz doskona-
łe wyszkolenie łuczników, którzy dysponowali łukami 

donoszącymi do 300 metrów, a przeciw ówczesnym 
zbrojom były skuteczne do 50 metrów. Co więcej, była 
to broń szybkostrzelna, bowiem świetnie wyszkolony 
łucznik był w stanie wypuścić około 10 strzał na minu-
tę (a więc w ciągu minuty cała formacja mogła pokryć 
pole bitwy 50 tysiącami strzał!). W początkowej fazie 
bitwy Filip przeciw łucznikom wystawił swoich najem-
nych kuszników, których broń była teoretycznie bar-
dziej śmiercionośna (energia bełtu była o wiele większa 
niż klasycznej strzały), ale do jej poprawnego użycia 
trzeba było kilku elementów – niewielkiej odległości, 
osłony podczas przeładowywania (co trwało o wiele 
dłużej niż w przypadku łuku) oraz w miarę równego 
terenu, bowiem kusze biją na wprost. Tego wszystkiego 
zabrakło. Kusznicy wkroczyli do boju po forsownym 
marszu, z przemokniętymi w wyniku ulewy cięciwa-
mi oraz bez pawęży, które nie dotarły na pole bitwy, 
przez co atakujący byli całkowicie odsłonięci. Do tego 
musieli atakować pod górę, nic więc dziwnego, że to 
natarcie zakończyło się rzezią. Zanim Genueńczycy po-
deszli na odległość, z której mogli oddać skuteczną sal-
wę, a w tych warunkach było to mniej niż 100 metrów, 
już zostali zdziesiątkowani przez zmasowany ostrzał 
Anglików. Zarządzony przez dowódcę, Ottonę Dorię, 
odwrót został wzięty przez Filipa za dezercję, wydano 
więc rozkaz natychmiastowego ataku francuskiej kon-
nicy, która miała rozprawić się z „dezerterami”, a na-
stępnie przełamać linie angielskie (król miał powiedzieć 
o kusznikach „Zabijcie to hultajstwo”). Ataki rycerzy, 
a było ich ponoć aż 16, były jednak nieskuteczne – brak 
koordynacji, zmasowany ostrzał wroga, konieczność 
przedzierania się przez wilcze doły i wycofujących się 
kuszników (a później także nawracające formacje kon-
nicy) spowodowały, że wkrótce pole bitwy zamieniło 
się w kłębowisko zabitych i rannych koni i ludzi, któ-
rych z łatwością dobijali piechurzy z armii Edwarda. 
W walce zginął niewidomy król Czeski, który miał ka-
zać przywiązać się do dwóch innych rycerzy i zaszarżo-
wał tylko po to, by zginąć w chwale – jego słynne słowa 
„Nie będzie to, żeby czeski król z pola uciekał” przeszły 
do legendy. 

Krajobraz po bitwie nie zostawiał złudzeń – jed-
nym jej zwycięzcą był Edward III, którego siły straci-
ły zaledwie kilkuset ludzi (szacuje się, że około 300, 
choć wiadomym jest, że zwycięzcy często zaniżają tę 
liczbę), w tym zidentyfikowano tylko dwóch rycerzy. 
Straty drugiej armii były o wiele większe. Oficjalnie 
doliczono się 1542 zabitych szlachciców, choć Anglicy 
z pola bitwy zabrali około 2200 znaków herbowych, co 
wskazywałoby jednak na większe straty, a do tego ży-
cie straciło kilka tysięcy piechurów i kuszników – ów-
cześni kronikarze wskazywali, że straty pozostałych 
formacji mogły wynosić nawet 16 tysięcy ludzi, trzeba 
jednak wziąć poprawkę, że ci sami autorzy zawyżali 
siły francuskie przed bitwą. Jakby jednak nie patrzeć, 
francuską armię spotkała zagłada, a Anglicy zachowali 
prawie całą zdolność operacyjną. Do tego upokorzyli 
Francuzów tym, że większość szlachci-
ców zginęła z rąk zwykłych żołnierzy, 
a więc nie była to śmierć szczególnie ho-
norowa. Tawerna 
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Historia zna niewiele równie dużych dysproporcji 

między stratami walczących armii w sytuacji, gdy obie 
armie są zbliżone pod względem technologii i wyszkole-
nia, jednak w dziejach wojny stuletniej podobne „rzezie” 
dokonały się jeszcze co najmniej dwukrotnie. 19 wrześ-
nia 1356 roku pod Poitiers Czarny Książę mając zale-
dwie 6 tysięcy żołnierzy pokonał dwukrotnie liczniejszą 
armię Jana II Dobrego okupując tę walkę minimalnymi 
stratami i eliminując przy tym około 2500 wrogów oraz 
biorąc do niewoli 1900 ludzi, w tym samego króla Fran-
cji. Z punktu widzenia militarnego było to zwycięstwo 
duże, ale z ekonomicznego wręcz spektakularne – za 
samego króla Francja zapłaciła okup w wysokości dwu-
krotnych rocznych dochodów królestwa! Choć mniej 
znana niż ta pod Crécy, bitwa pod Poitiers miała równie 
doniosłe znaczenie dla umocnienia angielskiego morale.

Największym zwycięstwem tamtej wojny i być 
może najbardziej „nierówną” bitwą wszech czasów 
była jednak ta, która rozegrała się 25 października 1415 
roku pod Azincourt. Kampania roku 1415 zaczęła się 
od inwazji 10 tysięcy zbrojnych na okolice ujścia Sek-
wany i oblężenia Harfleur, co okazało się niezbyt for-
tunnym przedsięwzięciem, bowiem siły atakujących 
długo nie były w stanie zdobyć miasta. Okupiono to 
spadkiem morale, wyczerpaniem zapasów i pojawie-
niem się wśród Anglików dyzenterii, wielkiej zmory 
ówczesnych armii. Zostawiwszy w Harfleur kontyn-
gent, Henryk V, król Anglii, ruszył z około 6 tysiącami 
ludzi ku Calais, jednak jego marsz zatrzymała paląca 
się do bitwy armia francuska dowodzona przez mar-
szałka Jeana Le Maingre’a i konetabla Karola d’Albreta. 
Właściwie do dziś nie wiadomo, jak liczna ona była, 
jedne źródła piszą o około 12 tysiącach, inne o liczbie 
trzykrotnie wyższej, jedno jest jednak pewne – trzon 
tych sił stanowiła kawaleria w sile 10-12 tysięcy ludzi, 
w tym stawiła się ogromna rzesza potomków ryce-
rzy zabitych pod Crécy i Poitiers, co czyniło tę bitwę 
bardzo osobistą. Rwali się oni do walki i uważali, że 
sami rozstrzygną starcie, że nie ma potrzeby czekać na 
nadciągające posiłki i że piechota i genueńscy kusznicy 
będą im tylko przeszkadzać lub zostaną wystrzelani, 
jak w 1346 roku. Okuta w stal francuska szlachta miała 
przejść przez linie angielskich łuczników, których w ar-
mii Henryka było aż 80%, jak nóż przez masło. Za Fran-
cuzami przemawiało także to, że armia angielska była 
wyczerpana marszem, głodna, bowiem szwankowało 
zaopatrzenie, a do tego gros sił cierpiał na wyczerpującą 
biegunkę (legenda mówi, że wielu łuczników walczyło 
z opuszczonymi spodniami, żeby nie musieli opusz-
czać pola bitwy w celu „załatwienia się”). Francuzi nie 
wzięli jednak pod uwagę determinacji Anglików, któ-
rzy wiedzieli, że wróg nie będzie miał dla nich litości 
(yeomanów, czyli wolnych chłopów, i mieszczan raczej 
nie brało się do niewoli) oraz ukształtowania pola bi-
twy wybitnie niesprzyjającego ruchliwej konnicy – po-
lem walki była szeroka zaledwie na około 800 metrów 
przestrzeń ograniczona z obu stron gęstym lasem. Po 
jednej stronie stanęła niezdyscyplinowana i butna ka-
waleria francuska (piechotę i kuszników odesłano na 
tyły), a po drugiej Anglicy chroniący się za prowizo-
ryczną palisadą. Francuzi nie czekali długo, nie zważali 
nawet na to, że pole walki jest bardzo wydłużone, nie 
ma miejsca na jakiekolwiek manewry okrążające, a mo-
kre błoto wybitnie spowolni konie. I uderzyli. Anglicy 
czekali cierpliwie aż nacierający podjadą na odległość 
skutecznego strzału (czyli około 300 merów) i zaczęli 
wypuszczać salwę za salwą. Ponieważ rycerze francu-
scy byli dobrze opancerzeni, a wielu z nich nosiło pełne 
zbroje płytowe, co nie było normą jeszcze pod Crécy, 
za cel wzięto głównie konie (wypuszczano strzały 
stromą trajektorią, żeby uderzały od góry). Skończy-
ło się rzezią. Wpadające na siebie spanikowane zwie-
rzęta, potykające się o zabitych i rannych i zrzucające 
jeźdźców wkrótce wywołały efekt domina – pole walki 
zamieniło się w kłębowisko, w które wciąż uderzały 
nowe fale atakujących jeszcze zwiększając zamiesza-
nie i ułatwiając ostrzał. Wkrótce łucznicy porzucili łuki 
i rzucili się z bronią ręczną na bezradnie brodzących 
w błocie ciężkozbrojnych. W szczytowym momencie 
walki Henryk posłał do boju także obozową czeladź, 
co spowodowało, że powstało ryzyko buntu wziętych 
do niewoli jeńców, w tym wielu możnych. W obliczu 
zagrożenia przegrupowaniem wojsk przeciwnika i ata-
kiem od strony obozu król angielski wydał wtedy mało 
honorowy rozkaz zabicia jeńców, do czego zmuszono 
część łuczników. Ich rzeź przerwano dopiero, gdy oka-
zało się, że siły francuskie nie są w stanie kontynuować 
natarcia. Mimo że pragmatyczny, rozkaz ten jest skazą 
na portrecie Henryka V jako rycerza.

Bitwa zakończyła się druzgocącą klęską wojsk fran-
cuskich – podczas gdy oficjalnie zginęło tylko 112 żołnie-
rzy Henryka, druga strona została po prostu zmieciona. 
Rachunki wskazują na 1500-11000 tysięcy zabitych i ran-
nych (rozbieżności są więc ogromne), ale ważniejsze 
od tej liczby jest to, kto zginął. A pod Azincourt poległ 
kwiat rycerstwa francuskiego, w tym głównodowodzący 
konetabl d’Albret, trzech książąt, 8 hrabiów, kilkudzie-
sięciu baronów i ponad 1500 innych rycerzy, a dalszych 
1500-2000 wzięto do niewoli. W ciągu kilku godzin Fran-
cja straciła administrację w swoich północnych prowin-
cjach, a wkrótce potem rodziny ocalałych wykończyły 
okupy. Po raz kolejny łuk okazał się bronią masowej za-
głady. Mimo tego wielkiego zwycięstwa armia Henryka 
nie była zdolna kontynuować kampanii – wycieńczona 
wyruszyła do Calais, skąd w październiku wyruszono 
z powrotem do Anglii. Mimo to Azincourt jest do dziś 
pamiętana po obu stronach Kanału – we Francji jako 
dzień hańby i wielkiego smutku, a na Wyspach jako jed-
no z największych zwycięstw w historii i dzień, kiedy 
narodził się znak pogardy znany dziś jako „fuck” (wtedy 
jednak pokazywano dwa palce w formie litery V, kłyk-
ciami na zewnątrz, jako znak, że łucznicy mają nadal te 
palce, które rycerze francuscy obiecywali im obciąć). 

W XVII wieku Rzeczpospolita toczyła nieustające 
wojny, a siły wrogów zazwyczaj były znacznie liczniejsze 
niż te, które mogło wystawić państwo litewsko-polskie. 
Nic więc dziwnego, że właśnie XVII wiek stał się areną 
wielu bitew, w których mniej liczne siły Rzeczpospolitej 
biły liczniejszego wroga. O ile liczniejszego? Zacznijmy 
od wielkiej wiktorii pod Kircholmem z 27 września 1605 
roku. Bitwa ta była jednym z licznych epizodów wojny 
o Inflanty z lat 1600-1611, w czasie której wojska szwedz-
kie wpierane przez Moskwę próbowały opanować do-
stęp do Bałtyku kosztem Rzeczpospolitej, na co dodatko-
wo nałożył się spór dynastyczny między Zygmuntem III 
Wazą a Karolem Sudermańskim o koronę szwedzką. 

Obie strony dążyły do bitwy i ostatecznie spotkały się 
pod Kircholmem właśnie. Szwedzi przerwali dopiero co 
rozpoczęte 23 września oblężenie Rygi (którą zapewne by 
zdobyli ze względu na słabe zaopatrzenie miasta) i prawie 
całe swe siły, około 11 tysięcy ludzi, skierowali przeciw 
nadciągającym z odsieczą wojskom dowodzonym przez 
hetmana Jana Karola Chodkiewicza, który prowadził ofi-
cjalnie około 3600 żołnierzy – w rzeczywistości mogło ich 
być jednak mniej, bo wyliczenia oparte są o stawki żołdu, 
z których jednak około 10% były stawkami „pustymi”, 
z których opłacano oficerów. Już sam marsz Chodkiewi-
cza spod Kiesi pod Kircholm był wielkim osiągnięciem, 
w ciągu 2 dni pokonano bowiem około 80 kilometrów i to 
z całym taborem. Król szwedzki znając siły polskie oraz 
biorąc pod uwagę fakt, że mogą być zmęczone i niedobrze 
zaopatrzone postanowił zgnieść je w jednej bitwie, skąd 
wyruszenie prawie z całą armią inwazyjną i wstrzymanie 
aktywnych działań pod Rygą. Karol Sudermański wiódł 
około 2500 jazdy, 11 dział i 8500 wyszkolonej piechoty, 
Chodkiewicz miał podobną liczbę kawalerzystów (niektó-

re źródła mówią o 3000 tysiącach, w tym połowę stanowiły 
chorągwie husarskie, a resztę lekka jazda tatarska, kozacka 
i rajtarzy kurlandzcy), 4 do 7 dział i 800-1000 ludzi piecho-
ty, która jednak miała pełnić jedynie rolę uzupełniającą. 

Do dziś trwają spory, jak ustawiono wojska Chod-
kiewicza – prostopadle czy równolegle do Dźwiny, 
pewne jest jednak, że przynajmniej z jednej strony woj-
ska Rzeczpospolitej były osłonięte. Wiedząc, że dyspo-
nuje mniejszymi siłami, które dodatkowo musiałyby 
atakować pod górę, polski hetman próbował wyciągnąć 
wojska szwedzkie z szyku i po walkach harcowników 
zapozorował odwrót części sił. Nie wiadomo, czy pu-
łapka się udała, czy też wojskom Karola po prostu nu-
dziło się czekanie i postanowiono rozstrzygnąć bitwę 
szybko, ale faktem jest, że król szwedzki dał rozkaz do 
ataku swojej piechocie i jeździe – do boju ruszyła poło-
wa armii. Ta zaś natknęła się wpierw na zdecydowany 
ostrzał piechoty, a następnie na zmasowane ataki husarii 
i lekkich chorągwi, których Szwedzi po prostu nie wy-
trzymali i rzucili się do ucieczki w stronę oczekujących 
odwodów. Atak kolejnych rzutów po przegrupowaniu 
również się nie powiódł i znów główną rolę odegrała tu 
husaria wspierana rajtarią, która rozbijała atak za ata-
kiem. Po mniej niż godzinie walki Szwedów ogarnęła 
panika, co wykorzystał Chodkiewicz rzucając wszystkie 
swoje siły w kierunku sztabu wroga. Karol Sudermański 
ledwo uszedł i to tylko dzięki temu, że szlachcic inflan-
cki Henryk Wrede oddał mu swojego konia okupując to 
jednak życiem. W trakcie panicznej ucieczki wielu żoł-
nierzy utonęło w bagnach i Dźwinie, wielu dobiły siły 
Rzeczpospolitej, a część także mszczący się za grabieże 
chłopi. Na statki oczekujące na Bałyku dotarło zaledwie 
kilkuset jeźdźców i prawie nikt z piechoty – szacuje się, 
że nawet 90% stanu osobowego tej formacji zginęło, 
w tym ogromna ilość podczas ucieczki. Wzięto też oko-
ło 1500 jeńców. Chodkiewicz stracił 100 zabitych i 200 
do 400 rannych, co w sytuacji dysproporcji przed bitwą 
można uznać za wielkie zwycięstwo. Niemniej, było to 
zwycięstwo niewykorzystane, bowiem poza zdjęciem 
oblężenia Rygi nie osiągnięto wiele więcej. Chodkiewi-
cza odwołano do kraju, co ułatwiło Szwedom kampanie 
w dalszych latach, nie przeprowadzono żadnych propo-
nowanych przez króla Zygmunta reform, które mogłyby 
wzmocnić władanie Rzeczpospolitej w Inflantach, a już 
rok później rozpoczął się rokosz Zebrzydowskiego, któ-
ry sparaliżował kraj. Kircholm pozostaje jednak do dziś 
świadectwem siły polskiej jazdy i słuszności koncepcji 
walki stawiającej wyżej pancerną jazdę od modnej ów-
cześnie w Europie piechoty. 

Pod Kircholmem pokonano siły trzykrotnie liczniej-
szego wroga, ale już 5 lat później, 4 lipca 1610 roku, pod 
Kluszynem doszło do kolejnej „niewytłumaczalnej” 
wiktorii, kiedy wojska hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego pokonały około pięciokrotnie 
liczniejsze siły moskiewsko-szwedzkie. 
Bitwa ta była jednym z epizodów woj-
ny o władzę nad Rosją, która w efekcie 
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zakończyła się detronizacją cara Wasyla Szujskiego 
i obraniem na władcę Moskwy polskiego królewicza 
Władysława. Ale po kolei. Właściwie nie wiadomo, ja-
kimi siłami dysponowały obie strony, liczby podawane 
przez różnych badaczy i historyków są bardzo różne – 
siły Rzeczpospolitej nie przekraczały jednak na pewno 
6500, a zapewne bliższe były 3 tysiącom, bowiem liczo-
no je (jak już wspominałem) według stawek żołdu, a do 
tego wiele chorągwi miało niepełne stany. Trzon armii 
stanowiła kawaleria, a piechota stanowiła mniej niż 
10% całych sił W drugiej armii najlepszymi jednostka-
mi była piechota i rajtaria szwedzka w liczbie szacowa-
nej na 4 do 8 tysięcy, a liczebność wojsk moskiewskich 
wynosiła 15 do 40 tysięcy. Tu rozbieżności są ogromne, 
bowiem często do tej liczby wliczano czeladź – można 
jednak założyć, że prawdziwa liczba ludzi pod bronią 
zamknęła się łącznie w liczbie 25 tysięcy. Dyspropor-
cja była więc ogromna, sięgała 10 do 1, jednak morale 
w armii Żółkiewskiego było na tyle wysokie, że wierzy-
li w zwycięstwo nawet w takiej sytuacji. 

Polskie siły podeszły pod Kłuszyno nocą i od razu 
przystąpiono do prób zlikwidowania płotów i innych 
przeszkód oddzielających armię od obozu nieprzyjacie-
la, co jednak nie przyniosło większych efektów. Spalo-
no także wieś Prieczistoje, aby spróbować oczyścić pole 
walki dla kawalerii. Szwedzi i Rosjanie przygotowali się 
do obrony za płotami i wozami taborowymi, jednak ze 
względu na małą szerokość pola bitwy nie mogli w peł-
ni rozwinąć szyków. Żółkiewski początkowo skierował 
ataki na liczniejszych, ale gorzej wyszkolonych i mniej 
bitnych Rosjan. Polskie chorągwie husarskie atakowały 
raz za razem, niektóre nawet po 10 razy, co było wiel-
kim osiągnięciem biorąc pod uwagę, że nie atakowa-
ły na równym polu, ale przez resztki linii obronnych. 
Polska husaria nie tylko z łatwością rozbijała słabe siły 
moskiewskie, ale także szybko uporała się z zaciężnymi 
rajtarami, których ucieczka dodatkowo pomieszała szyki 
obrońców. W tym samym czasie drugie skrzydło toczyło 
ciężkie walki ze Szwedami. Tam nie udało się zlikwido-
wać zapór i ogień z muszkietów powodował ciężkie stra-
ty wśród kawalerzystów. Dopiero przybycie nielicznej 
polskiej piechoty zmieniło obraz bitwy. Wpierw umiejęt-
nym ostrzałem artyleryjskim (a mieli do dyspozycji tylko 
2 falkonety) zniszczyli część osłon, a potem szarżą ode-
pchnęli sporą część sił wroga tworząc dodatkowe pole 
na rozwinięcie ataków kawaleryjskich. Wiedząc, że siły 
szwedzkie stanowią najbardziej wartościowy element ar-
mii Szujskiego Żółkiewski skierował przeciw nim znacz-
ne siły, co ostatecznie zaowocowało – najemne wojska 
wpierw uciekły do warownego obozu, a następnie prze-

szły w pewnej liczbie na polską stronę, a część poddała 
się po złożeniu przysięgi, że nie będą walczyć przeciw 
Rzeczpospolitej. W tym czasie wojska rosyjskie zacho-
wywały się biernie, podobnie jak Wasyl Szujski, który 
ostatecznie potajemnie uciekł w lasy. To rozstrzygnęło 
ostatecznie losy bitwy – armia moskiewska w większości 
ruszyła za wodzem w bezładnej ucieczce. Nieliczne pol-
skie oddziały ruszyły za nimi zadając im bardzo ciężkie 
straty, wyższe niż zadane w samej bitwie. Rzeź byłaby 
pewnie jeszcze większa, gdyby nie to, że większość Po-
laków zajęła się szabrowaniem obozu, w którym znale-
ziono liczne bogactwa. Mimo zaciętości walk i sporych 
dysproporcji przed bitwą Polacy ponieśli stosunkowo 
nieduże straty i to głównie z rąk strzelców szwedzkich 
– zginęło około 100 husarskich towarzyszy i około 200 
pocztowych, było także sporo rannych, a wielką stratą 
było około 400 martwych i rannych koni (rumaki husar-
skie były bowiem ekstremalnie drogie). Zabitych Rosjan 
nikt dokładnie nie liczył, ale oficjalnie zginęło ich między 
1000 a 2000, choć być może mogło być ich nawet 4 razy 
tyle. Szwedów zginęło około 700, co pokazuje, że stawiali 
przed kapitulacją naprawdę zacięty opór. Wiktoria pod 
Kłuszynem zapisała się w polskiej historii złotymi zgło-
skami i co ważne było to zwycięstwo wykorzystane – 
dzięki niemu Polacy objęli na dwa lata rządy w Moskwie 
i gdyby nie szereg innych okoliczności prawdopodobnie 
królewicz Władysław rządziłby największym państwem 
w Europie obejmującym ziemie Korony, Litwy i Rosji. 

10 do 1. Czy to kres możliwości armii i polskiej jaz-
dy? Okazuje się, że nie. Co powiedzielibyście na zwy-
cięstwo nad przeciwnikiem stokrotnie liczniejszym? 
I to przeciwnikiem wcale nie śpiącym, a stanowiącym 
całkiem dużą siłę bojową? Bajki? Taki cud wydarzył się 
jednak naprawdę pod Hodowem 11 czerwca 1694 roku. 

Z początkiem czerwca na polskie ziemie wkroczyli 
Tatarzy z zamiarem złupienia części ziem i wzięcia ja-
syru i dostarczenia zaopatrzenia do obleganego przez 
Polaków Kamieńca Podolskiego należącego wówczas 
do Turków. Polskie siły zdolne odeprzeć najazd były 
nader szczupłe, a do tego podzielono je na kilka części, 
bowiem spodziewano się, że Tatarzy swoim zwyczajem 
rozdzielą się na niewielkie oddziały uderzające w róż-
nych kierunkach. Tymczasem stało się inaczej i cała ar-
mia najeźdźców poruszała się w kupie. Naprzeciw nim 
zorganizowano pospieszną obronę pod wsią Hodów, 
około 80 kilometrów od Lwowa. Do boju posłano jednak 
zaledwie 400 ludzi, w tym 100 husarzy (z czego 30% sta-
nowili towarzysze, a resztę pocztowi) i 300 pancernych 
z dwóch zgrupowań – okopów Św. Trójcy pod Konstan-
tym Zahorowskim i Szańca Panny Maryi pod dowódz-

twem Mikołaja Tyszkowskiego. Polscy kawalerzyści 
zorganizowali pospieszną obronę, po pierwsze pozby-
wając się koni i postanawiając walczyć pieszo, a po dru-
gie budując improwizowane zapory z dzwi, kobylin, 
stołów, beczek i wszystkiego, co dawało choć taką osło-
nę. Za plecami mieli spory staw, który uniemożliwiał ich 
okrążenie, ale dawał też znikome szanse na jakikolwiek 
odwrót. Zdawałoby się, że stanęli z myślą o niechybnej 
śmierci. Tatarzy atakowali głównie pieszo i za pomocą 
broni palnej oraz łuków, a natarcia trwały łącznie 5 do 6 
godzin. To niewyobrażalne, ale Polacy odparli wszyst-
kie ataki i odmówili także proponowanej im kapitulacji 
postanawiając walczyć do końca. Według przekazów, 
gdy zabrakło im amunicji wystrzeliwali z broni palnej 
groty tatarskich strzał w charakterze improwizowanych 
pocisków. Pokazuje to siłę determinacji polskich żołnie-
rzy, którzy nie tylko walczyli w niekorzystnej dla nich 
sytuacji dysproporcji sił, ale także nie mogąc wykorzy-
stać pełni swoich umiejętności – husaria i pancerni były 
to bowiem jednostki typowo ofensywne. Ostatecznie Ta-
tarzy nie tylko odstąpili od Hodowa, ale powstrzymali 
całą inwazję ponosząc przy tym znaczne straty siegają-
ce 2 tysięcy zabitych. To niewyobrażalne, aby tak mało 
znaczący epizod powstrzymał cała operację. Polacy po-
nieśli ciężkie straty – zginęło około 100 ludzi, a dalsza 
setka była ciężko ranna, z czego część również później 
zmarła, w tym dowodzący jednym z oddziałów Zaho-
rowski. Jednak ofiara krwi się opłaciła. „Polskie Termo-
pile” zakończyły się zupełnie inaczej niż te będące ich 
pierwowzorem. Postawą husarzy i pancernych zachwy-
cony był król Jan III Sobieski, który z własnej kiesy wy-
dał na rannych tysiąc złotych, kwotę ówcześnie napraw-
dę sporą, a do tego ufundował rok później obrońcom 
pomnik we Lwowie. O polskiem zwycięstwie pisały 
pierwsze europejskie gazety, a polska kawaleria po raz 
kolejny okryła się chwałą – tym większą, że było to jedno 
z ostatnich wystąpień tej formacji na polu walki. Kilka 
lat później, w 1702 roku, pod Kliszowem husaria stanęła 
do walki po raz ostatni wykonując dwie nieudane szarże 
i wycofując z walki. Nadeszły czasy piechoty i artylerii.

Jak widać na powyższych przykładach, nie zawsze 
wygrywa się na papierze przygotowując okazałą armię. 
Siła bojowa nie tkwi tylko w ilości, bo armię tworzą lu-
dzie – to ich charaktery i umiejętności decydują o wy-
granej. I to nawet gdy dysproporcja sięga 100 do 1.

cdn.
XRX 

1.  Za https://pl.wikipedia.org/wiki/Przełomowe_bitwy_w_
historii_świata, dostęp 16.02.2019

Obserwując trendy i analizując potrze-
by klientów stale wychodzimy naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Obecnie mamy do 
czynienia z coraz bardziej świadomym kon-
sumentem. Stąd nasza oferta, w której znaj-
dą coś dla siebie także wegetarianie.

Według danych GUS statystyczny 
Polak zjada w ciągu roku ok. 70 kg mięsa. 
Jednak rośnie również liczba osób świ-
adomie rezygnujących w swojej diecie 
z produktów mięsnych. Na co dzień wśród 
naszych klientów dostrzegamy wzrost zain-

teresowania dietą roślinną. Według badań 
ok. 10 proc. Polaków w wieku 25-34 lata 
określa się jako weganie lub wegetarianie.

Zapraszamy zatem do naszych lo-
kali gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, 
w naszym menu można znaleźć między in-

nymi tradycyjne Bolognese czy Carbonarę, 
ale także w 100% wegetariańskie Spinacio.

Oprócz tego Klienci mogą wybrać 
dla siebie dowolne dodatki, które ide-
alnie komponują się z naszymi daniami. 
Zapraszamy!:)

U nas każdy znajdzie coś dla siebie

Bitwa pod Kircholmem
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nasze  rabaty  są  jak
pierwsze  wiosenne

promienie  słoneczne
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NAGRODY W KONKuRSiE

Weź udział, zgarnij atrakcyjne nagrody!

Bielsko-Biała

Katowice

Kraków

Łódź

Opole

Warszawa

Wrocław

NOWOŚĆ FILM

Avengers: 
Koniec gry

Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez 
Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko co 

konieczne, aby pokonać szalonego tytana. 
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grA 
o tron 8

8. sezon „Gry o tron” będzie 
ostatnią częścią kultowej 
serii HBO. Reżyserami 
nowych odcinków są David 
Benioff & D.B. Weiss, 
David Nutter oraz Miguel 
Sapochnik. 

NOWOŚĆ serIaL

KONKURS

W „Avengers Infinity War” połowa populacji wszechświata zamienia się w proch.  
Które z przedstawionych postaci zostają również w ten sposób unicestwione?

Wśród osób biorących udział w konkursie zostaną rozlosowane nagrody. Odpowiedzi należy przesyłać na e-mail: konkurs@infosgroup.pl.  
W „temacie” e-maila prosimy wpisać nazwę miasta, w którym studiujecie. W odpowiedzi należy zamieścić: rozwiązanie, imię i nazwisko, nazwę uczelni i miasta, w którym studiujecie  

oraz adres korespondencyjny. Odpowiedzi należy przesyłać do 30 kwietnia 2019r. Lista osób nagrodzonych w numerze majowym.

ZWycIęZcoM gRAtulujeMy! Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.  
uWAgA! Jeżeli nagroda nie dotrze w ciągu 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników, jeżeli nasz sponsor zachowa się źle w stosunku do Państwa podczas realizacji nagrody  

lub gdy coś Państwa trapi w związku z nagrodą, proszę o wiadomość na adres: malutka17665@wp.pl. Postaram się rozwiązać problem!

lIStA oSób nAgRodZonych ZA udZIAł W AnKIecIe: Kamil Jakubczyk UŚ Katowice, Dominik Kalinowski AGH Kraków, Maria Grzech PŁ Łódź, Hubert Kowalczyk PŁ Łódź, 
Wiktoria Skrzypiec UO Opole, Leszek Serwin UW Warszawa, Anna Okońska UW Wrocław.
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Od juniora do seniora
Najłatwiej zacząć od bycia testerem oprogramo-

wania. Opanowanie narzędzi służących do testowania 
jest dobrym punktem wyjścia do nauki profesjonalnego 
programowania, która zwykle zajmuje kilka lat. Później 
ścieżka kariery programisty (in. developera) jest szeroka 
– od juniora do seniora. Wszystko zależy od technologii, 
którą się posługuje oraz rodzajem biznesu, w którym 
pracuje. Wysokich umiejętności technicznych wymaga 
się także od administratorów. Zajmują się oni m.in. ser-
werami, bazami danych, sieciami i bezpieczeństwem – 
czyli krytycznymi aspektami związanymi z działaniem 
systemów. Zarobki i możliwości rozwoju adminów są 
porównywalne z tymi, które mają programiści. Zapo-
trzebowanie na programistów czy administratorów 
baz danych ciągle rośnie, ale segment IT to rynek dużo 
większy, wymagający profesji, które nie są związane 
bezpośrednio ze znajomością bibliotek, frameworków 
czy języków programowania. Tutaj pojawia się duża 
szansa dla humanistów z umysłami analitycznymi. 

It to nie tylko programowanie, więc co?
Można zostać testerem nie znając się na oprogramowa-

niu, a to dlatego, że tester to bardziej analityczny umysł czy 
dociekliwość, rozumienie szerokiego kontekstu – nauczenie 
się narzędzi wykorzystywanych do testowania jest już dużo 
łatwiejsze. Kolejnymi rolami nie wymagającymi zdolności 
technicznych są role liderskie czy managerskie. Tu liczą się 
umiejętności miękkie – związane z przywództwem (z taki-
mi aspektami, jak np. komunikacja z zespołem technicznym) 
i managerskie (zarządzanie ryzykiem, budżetem czy projek-
tem). Można się tego nauczyć na studiach nietechnicznych. 
Kolejna rola to rola sprzedawców, handlowców związana 
z marketingiem ekonomicznym – także tu znajomość techno-
logii nie jest konieczna – mówi Zbigniew Kawalec, prezes 
Future Processing w Opolu.

Praca nie tylko dla programistów znajdzie się w fir-
mie Weegree, mieszczącej się w samym centrum Opo-
la. Będziemy mieli dużo wakatów w dziale IT. Nie tylko dla 
programistów. Potrzebni są ludzie zainteresowani branżą, 
przede wszystkim product managerowie i sprzedawcy. Znaj-
dzie się miejsce dla kognitywistów, specjalistów od seman-
tyki językowej, copywriterów tworzących content na tematy 
związane z IT. Również kompetencje w dziedzinie statystyki 
i analizy będą przez nas docenione – dodaje Grzegorz Kuliś 
prezes Weegree, firmy zajmującej się m.in. tworzeniem 
robotów humanoidalnych.

Firma z sektora IT, jak każda firma, spełnia wszyst-
kie organizacyjne i administracyjne funkcje przedsię-
biorstwa – również dlatego nie pracują tam tylko pro-
gramiści. W administracji i księgowości odnajdą się osoby 
lubiące cyferki, w dziale analizy swoje miejsce znajdą osoby, 
które czerpią przyjemność z rozkładania procesów bizneso-
wych na czynniki pierwsze i szukania najlepszych rozwiązań, 
w dziale designu liczy się talent i zmysł estetyczny, osoby 
lubiące koordynację działań mogą być świetnymi project ma-
nagerami, itd. W branży IT zatrudnienie znajdzie nie tylko 
programista, ale każdy, kto chce się rozwijać, ma otwartą gło-
wę i sporo chęci do nauki. Mamy dużo do zaoferowania oso-
bom pośrednio związanym z programowaniem. Na co dzień 
pracują u nas humaniści – tak działanie gliwickiej firmy 
I-systems opisuje Marcin Rutkowski z jej działu PR. 

 Praca nie tylko po informatyce  
– co warto studiować?
Jak widać, branża nie potrzebuje jedynie informaty-

ków czy programistów. Jakie kierunki warto więc stu-
diować myśląc o pracy w nowoczesnych technologiach? 
Według prezesa Weegree, każdy kierunek jest dobry. 

Jednak od samych studiów ważniejsze jest “wyczucie 
w technologiach”. Kompetencje językowe również mają 
kluczowe znaczenie. Poszukujemy ludzi, którzy są za pan 
brat ze współczesnością. Jeżeli ktoś skończy filologię romań-
ską, może np. prowadzić działania akwizycyjne w technolo-
giach na rynku francuskim czy belgijskim, bo tam może wdra-
żać projekty. Może też pracować w customer service, więc te 
kompetencje językowe zawsze się przydają. Jeżeli ktoś ma ana-
lityczny umysł i ukończył np. inżynierię środowiska na poli-
technice, również sobie poradzi – dodaje prezes Weegree. 

Firma I-systems z Gliwic została wyróżniona w 2016 
roku w prestiżowym rankingu Deloitte jako jedna z 50 
najbardziej innowacyjnych firm w Europie. Pracują tam 
ludzie po różnych kierunkach studiów: Zazwyczaj studia 
zaszczepiają zainteresowanie daną tematyką i motywują do dal-
szego poszerzania wiedzy. Rynek nowych technologii stale się 
zmienia – coś, co było innowacyjne pięć czy dziesięć lat temu, 
teraz może być już archaiczne. Dlatego to nie same studia, ale 
osobiste zaangażowanie i chęć samodzielnej nauki sprawiają, 
że ktoś zdobywa niezbędną wiedzę. W I-systems pracują osoby, 
które ukończyły ekonomię, dziennikarstwo, filozofię, filologię 
angielską, rachunkowość i oczywiście informatykę. Jeśli chcesz 
się rozwijać, będziesz to robić niezależnie od wykształcenia.

Firma Future Processing z Opola stawia jednak prze-
de wszystkim na kierunki techniczne i okołoinforma-
tyczne. Mówię to ze smutkiem, ponieważ nie chcę stwierdzić, 
że kierunki humanistyczne są bez sensu. Ja się z tym nie zga-
dzam. One również są ważne, natomiast patrząc pragmatycznie, 
w dzisiejszych czasach niestety kierunki techniczne będą bardziej 
pożądane na rynku pracy. Jeżeli nie informatyka, to kierunki oko-
łoinformatyczne, np. robotyka. Patrząc natomiast bardzo szeroko 
– „przyda się” na pewno kształtowanie umiejętności zarządza-
nia i managerskich. – mówi prezes Future Processing. 

�Czasami�wolimy�człowieka�bez�doświadcze-
nia – czego szukają w nas pracodawcy?
Jeśli nie doświadczenie i nie „odpowiednie” stu-

dia, to jakie kompetencje kandydata liczą się dla pra-
codawcy? Znów okazuje się, że IT to nie tylko miejsce 
dla umiejętności technicznych. Wszelkie kompetencje 
miękkie są w cenie. To są umiejętności bardzo ogólne. Pra-
codawcy w tej chwili są przyzwyczajeni do tego, że muszą 
sobie pracownika „stworzyć od nowa”. Jeżeli przychodzi ktoś 
ambitny, bystry, chętny do pracy i ma wiedzę zdobytą w toku 
studiów, a niekoniecznie pokrywającą się z tym, czego ocze-
kujemy, jesteśmy w stanie go wyszkolić. Wszyscy tak robią, 
każdy dobry pracodawca jest na to przygotowany. Mamy 
świadomość tego, że to my musimy ukierunkować daną osobę. 
Są już jakieś pomysły, które mają zmienić tę sytuację, niektóre 
firmy i uczelnie realizują np. system dualny, ale jest za wcześ-
nie, by mówić o rewolucji. Muszą się pojawić odpowiednie 
regulacje prawne, których na razie nie ma. Czasami wolimy 
człowieka bez doświadczenia, bo możemy sobie go sami wy-
szkolić, niż takiego, który przychodzi z doświadczeniem nie-
pasującym do naszych potrzeb. Dynamika zmian powoduje, 
że podejście kandydata do pracy musi być zupełnie inne niż 
kiedyś. Musi być gotowy, żeby się permanentnie kształcić, go-
towy na wyzwania, mobilny – mówi prezes Weegree. Dla 
firmy I-systems powodem, dla którego trzeba stawiać 
na kompetencje miękkie, jest fakt, że rynek oprogramo-
wania e-commerce, którym się zajmuje, jest dynamicz-
ny i nie lubi przestoju. Osoby pracujące w tym sektorze 
powinny cechować się chęcią stałego rozwoju i otwartą głową 
na nowe rozwiązania. Pracujemy w zespole, dlatego ważna 
jest także umiejętność łączenia pracy indywidualnej z działa-
niami w grupie. Praca w e-commerce to niezwykłe połączenie 
skrupulatności oraz kreatywności. Niezależnie od umiejętno-
ści programowania. Future Processing, działająca w Opo-
lu od 16 lat, również docenia umiejętności miękkie: 

Poza kompetencjami technicznymi na pewno miękkie aspek-
ty związane z zarządzaniem są bardzo ważne, czyli cenimy 
otwartość, szczerość, umiejętność nawiązywania kontaktów. 
Znajomość języków (szczególnie angielskiego i niemieckiego) 
również się liczy – dla komunikacji z klientami. Najbardziej 
pożądaną cechą nowych pracowników jest – również 
powiązana z kompetencjami miękkimi – świadomość 
otaczającej nas technologii. Tak jak w przypadku firmy 
zajmującej się tworzeniem humanoidalnego robota – 
nie trzeba wiedzieć, jak ten robot działa, by rozumieć 
jego wszechstronność i użyteczność.

 Opole – małe miasto z wielkim popytem  
na pracowników
Opole liczy niespełna 120 tysięcy mieszkańców. 

Okazuje się jednak, że nawet w tak małym mieście, po-
łożonym między Katowicami – mocno rozwijającymi 
się technologicznie w ostatnim czasie, a Wrocławiem 
– zagłębiem korporacyjnym, możliwe jest stworzenie 
sprawnego rynku IT. Zapytaliśmy o to Grzegorza Ku-
lisia, prezesa Weegree: Nie mierzymy podaży na rynku 
opolskim. Na pewno jest bardzo duży popyt i myślę, że każdy 
programista czy informatyk, który kończy tutaj uczelnię, spo-
kojnie znajdzie pracę w firmach technologicznych. Dużo osób 
stąd wyjeżdża, bo zarobki w większych miastach są wyższe. 
Odczuwamy to, że cały czas brakuje nam specjalistów. Dlate-
go cieszymy się, gdy rośnie nam tutaj konkurencja. W Opolu 
jest się łatwiej wyróżnić, bo tych firm nie ma dużo. Młodzi lu-
dzie, znający się na technologiach i chcący tutaj mieszkać, na 
pewno znajdą tu pracę, nawet jeśli za nieco mniejsze pienią-
dze. Poza tym to też jest trend rosnący – firm, potrzebujących 
ludzi w nowych technologiach, np. wspierających procesy 
automatyzacyjne, powstaje bardzo dużo, a będzie powstawać 
jeszcze więcej. 

Prezes drugiej z zapytanych przez nas lokalnych 
firm – Future Processing – jest podobnego zdania: 
W Opolu jest dużo trudniej o pracownika. Mam doświadcze-
nie z Gliwic, ponieważ tam jest nasza centrala. To jest trochę 
paradoks. Gdy otwieraliśmy biuro w Opolu w 2011, byliśmy 
jedyną taką firmą. Wiem, że było jeszcze kilka, ale malutkich. 
Później pojawiło się nieco więcej. Wtedy jednak brak konku-
rencji odbierałem negatywnie, ponieważ ludzie nie wiedzieli, 
że jest praca, nie mieli okazji zostać w Opolu. W Gliwicach 
czy we Wrocławiu jest dużo więcej tych firm, w związku 
z czym występuje cały czas rotacja pracowników. Mają oni 
w czym wybierać. Jednym z powodów, dla których otworzyli-
śmy biuro w Opolu, jednym z takich celów było to, by pokazać 
lokalnie, że tu można fajnie żyć, pracować. Dlatego chcemy, 
by ludzie młodzi zostali tutaj, a tym, którzy wyjechali, chce-
my pokazać, że może warto wrócić.

Branża IT rozwija się fenomenalnie szybko. Zapo-
trzebowanie na pracowników różnych działów również 
się zwiększa. Najlepiej opłacani są programiści, którzy 
w tej chwili są jednymi z najlepiej zarabiających specja-
listów w Polsce. Technologie i narzędzia pracy mogą 
się całkowicie zmienić w ciągu zaledwie kilku lat. Je-
żeli myślimy o pracy w tej branży, musimy wsłuchać 
się w potrzeby rynku i postarać się za nimi nadążyć – 
taka praca może okazać się długoterminową inwestycją 
w siebie. Dotyczy to wszystkich zawodów w IT: progra-
mistów, administratorów, supportu oraz managerów. 
Warto jak najwcześniej wybrać odpowiednią dla siebie 
ścieżkę zawodową, ponieważ nawet w Opolu perspek-
tywy pracy z nowymi technologiami są szerokie.

Tekst: Monika Mitulla
Fot. Dawid Machecki

 Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Studencka. Maga-
zyn studentów Uniwersytetu Opolskiego”, grudzień 2016

Kariera w IT
Praca w branży It kusi ciekawymi, nowoczesnymi projektami, 

międzynarodowym środowiskiem oraz – co wydaje się kluczowe 
– wysokimi zarobkami. Information technologies jest segmentem 

niejednorodnym, ponieważ skupia w sobie wiele różnych zawodów. 
Jednak wszystkie powiązane są z oprogramowaniem: jego 

tworzeniem, sprzedażą oraz wsparciem. niektóre profesje wymagają 
dużo nauki i/lub doświadczenia, do innych nie jest potrzebne 
ani jedno, ani drugie. Jeżeli nawet nie studiując informatyki 

zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy w nowych technologiach, 
poniższy tekst powinien pomóc ci w podjęciu decyzji. 
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dlaczego urodziłeś się w Polsce?
Moi rodzice poznali się w Czechach i tam też się po-

brali. Po około 2 latach przeprowadzili się jednak do Pol-
ski, gdzie mieszkają już prawie ćwierćwiecze. No i rów-
nież ja gdzieś tam byłem w tych planach i tak powstałem 
(śmiech). Dokładnie to urodziłem się w Niemodlinie.

Czujesz się Polakiem?
To bardzo ciężkie pytanie. Czuję się zarówno Pola-

kiem, jak i Wietnamczykiem. Nie mogę się utożsamiać 
kompletnie tylko z jedną stroną, bo wiem, gdzie są moje 
korzenie i staram się o nich zawsze pamiętać. Jeżeli przyj-
miemy model mutli-kulti, to ja się w niego doskonale 
wpisuję. Chociaż nie mogę powiedzieć, że mówię płyn-
nie po wietnamsku, to w takich prozaicznych rzeczach jak 
jedzenie bardziej utożsamiam się z Wietnamem. Preferu-
ję jednak kuchnię wietnamską, która dla Polaków może 
być lekko ortodoksyjna, dziwaczna, bo wykorzystuje się 
w niej wszystkie dostępne rodzaje mięsa. Ale w moim 
domu zdarza się również, że przyrządzamy dania pol-
skie, bo mama chciała to jakoś wypośrodkować.

 Co ci się zatem najbardziej podoba lub nie podoba 
w Polsce? Potrafisz to jakoś porównać do Wietna-
mu? Wolałbyś mieszkać tutaj czy wyjechać do Azji?
Właśnie teraz też zadaję sobie te pytania, bo jesz-

cze dokładnie nie wiem, co i gdzie chciałbym robić po 
studiach. W planach na pewno jest, aby wyjechać na 
dłużej niż zazwyczaj, bo w Wietnamie byłem 4 razy, 
ale zawsze nie dłużej niż miesiąc. Natomiast taka róż-
nica, która rzuca mi się w pierwszej kolejności, to jest 
coś, co określiłbym jako swobodniejsza organizacja cza-
su w Wietnamie. To wynika nie tylko z podejścia, ale 
także innych czynników, np. klimatycznych. Tak jak 
w Hiszpanii czy Włoszech mają tam o godzinie 12 sje-
stę. To jest taki lepszy kult odpoczywania, bo mimo że 
pracują tam dłużej, po 12 godzin, to ludzie w Wietna-
mie potrafią odpoczywać. W Polsce jest inaczej, mamy 
do czynienia z europejską kulturą pracy, ale i spędzania 
wolnego czasu. Nie mówię, że to czy tamto jest lepsze 
czy gorsze, ale subiektywnie bardziej podoba mi podej-
ście Wietnamczyków, bo preferuję bardziej swobodne 
podejście do organizacji czasu.

lubisz studiować?
Studiuję 5 lat. Najpierw studiowałem Politologię, 

ale poprzestałem na 2 roku. Teraz jestem na dziennikar-
stwie. Bardzo długo sceptycznie byłem nastawiony do 
studiowania. Jak już coś było, to miałem raczej podejście 
„byleby to zdać”. Jednak z biegiem czasu poczułem, że 
lepiej jest w rzeczy, które mnie przynajmniej interesu-
ją, bardziej się wdrożyć. Twierdzę, że studia są bardzo 
przydatną sprawą w życiu, mimo że teraz jest taki trend 
promowany, że już niekoniecznie warto studiować. Stu-
dia nie nauczą cię zawodu, ale na pewno nauczą myśle-
nia. Jeżeli są osoby, które przychodzą na studia, żeby 
uzyskać potem pracę w danym zawodzie, to się mogą 
potem nieźle rozczarować. Ale jeśli przyjdziesz z na-

stawieniem, że możesz się po prostu dowiedzieć wielu 
rzeczy, to jest to coś naprawdę ciekawego. 

 dlatego pewnie studiujesz tak długo – poczuwasz 
się do miana „wiecznego studenta”?
Tak, bo przez ten staż to już można to mnie tak okre-

ślić. Byłem długo w tej grupie osób, które uważają, że 
studia nic nie dają. Teraz widzę, że te zajęcia coś mi jed-
nak dają i mogę później o nie oprzeć moje ruchy życiowe.

Czym dla ciebie jest muzyka?
Pasją. Przez większość mojego życia muzyka zawsze 

gdzieś była. Mówiąc przekrojowo, bo wchodząc już w ten 
zakres hip-hopowy to najbardziej, ale generalnie jest to 
jedna z najbardziej kluczowych spraw w moim życiu. 

 Ale nie ograniczasz się tylko do słuchania – sam 
także tworzysz własną muzykę.
Uwielbiam proces twórczy. Nawet teraz na studiach 

mamy zajęcia z montażu i to są właśnie takie kreatywne 
rzeczy, których ja notorycznie w życiu potrzebuję. Mu-
zyka też mi to dawała. To jest bardzo pociągające, bo 
musisz stworzyć jakąś mega kreatywną rzecz, coś z ni-
czego. Nawet mogę powiedzieć, że bardziej fascynuje 
mnie sam proces twórczy niż efekt końcowy. Na przy-
kład moi koledzy raperzy bardzo lubili koncertować. Ja 
wolę jednak ten klimat studyjny. Wchodzę do studia, 
robię muzykę – to już mi daje jakiś poziom satysfakcji, 
który jest dla mnie często zupełnie wystarczający. 

Czyli wolisz się jednak ze swoją twórczością 
mniej uzewnętrzniać – zamknąć w studiu, fascy-
nować samym procesem twórczym niż stworzoną 
muzyką czyli efektem końcowym, który chyba 
jest większą frajdą dla odbiorców niż ciebie.
Nie, tego bym tak nie określił. Jeżeli tworzysz już 

coś, to szukasz widowni. Jeżeli tworzysz tylko dla sie-
bie, to nie powinieneś tego w ogóle upubliczniać. A je-
śli ja coś publikuję, to też po cichu jest w tyle głowy to 
zastanowienie „Czy to się akurat spodoba ludziom?”. 
Jednak nie można też ustosunkowywać swojej muzyki 
do tego, co na jej temat myśli jakaś grupa osób, czyli 
raczej nisza, która mnie słucha. Zdarzało mi się usłyszeć 
pochlebne recenzje na temat tego, co tworzę, ale też ne-
gatywne. Ale byłem świadomy, że te opinie naprawdę 
mało znaczą, bo i tak robiłem dalej po swojemu. Fajnie 
byłoby, gdyby dotarło to do większej grupy osób, ale to 
też nigdy nie było celem samym w sobie.

Mówisz o tym w czasie przeszłym. Obecnie nie 
jesteś aktywny twórczo i nie robisz muzyki. dla-
czego nie potrafiłeś tego rozwinąć bardziej i się za-
trzymałeś? Straciłeś motywację? uważasz w ogó-
le, że udało ci się to rozwinąć tak, jak chciałeś? 
Z pasją jest jak z pasją....ona jest zawsze wokół cie-

bie. Paulo Coelho (śmiech). To nigdy nie przestanie być, 
to zawsze będzie gdzieś obok. Takim sensownym przy-

kładem, który zawsze podaję, jest mój kolega Adam. 
Jest wędkarzem i potrafi na kijek z linką wydać kilka-
set złotych. Niektórym ciężko jest zrozumieć, po co to 
robi, po co siedzi po kilka godzin nad wodą. Ale on po 
prostu lubi to robić. I tak też jest z moją muzyką i jej 
tworzeniem. To przychodzi mi okresowo i na pewno 
w przyszłości również będę ją tworzył. Na pewno nie 
jest tak, że powiedziałem, że daję sobie już z tym spokój. 
Gdybym tak zrobił, to by pokazywało, że to tak napraw-
dę nigdy nie było moją pasją. No bo jeżeli coś lubisz, 
to to po prostu lubisz (śmiech). Nie ma w tym żadnych 
głębszych aspektów i nawet coś przerywając, to i tak do 
tego wrócisz, bo to po prostu sprawia ci przyjemność. 
Od wszystkiego trzeba odpocząć. Ale jeśli chodzi o moje 
plany muzyczne, to kiedyś zrobię jedną płytę. Moim 
takim małym marzeniem, a propos kreatywności, jest 
stworzenie trzech rzeczy, które będą naprawdę dobre – 
płyta, film i książka. Nic na siłę. To ma być dobre.

 Twój pseudonim artystyczny to „jimmy Golden”, 
publikowałeś także pod nazwą „wietnamski po 
polsku” – te nawiązania do twojego pochodzenia, 
koloru skóry biorą się z twojego dystansu do sie-
bie i ironizowania z tego?
Też, ja jestem raczej taką ironiczną postacią. To nie 

jest też, że jestem jakiś cyniczny, po prostu lubię się 
śmiać, nawet z samego siebie. Co do tych tytułów, to 
one są bardzo trafne. Trafne pod względem opisania 
mnie, nawet sposobu promowania. Ja nie mówię jednak 
też czysto wyraźnie po polsku. Jednak taka naleciałość 
azjatycka gdzieś tam jest, a więc możemy to tak krót-
ko skomentować, że to jest „wietnamski po polsku”. 
„Jimmego Goldena” to wymyślił mój producent, Ma-
ciek Czabak. Mówił „Złoty”, bo „Żółty” był jednak ra-
sistowski i tak się przyjęło. W przyszłości jednak, jeżeli 
będę wydawał kolejną muzykę, to chciałbym już publi-
kować pod swoim nazwiskiem, nie pseudonimem. Raz, 
że potrzebna jest mi jakaś zmiana w tym aspekcie. Dwa, 
że warto jednak w tych obecnych czasach pracować na 
własne nazwisko (śmiech).

Oprócz muzyki masz jakieś głębsze zaintereso-
wania?
Lubię film, ale nie wiem, czy na tyle, żeby określać 

się znawcą. Bo jak powiesz, że lubisz kino, to ktoś może 
odpowiedzieć „A kto nie lubi?” (śmiech). Oglądam 
dużo obecnych seriali, ale też kino ze starszych lat, filmy 
z lat 60. czy 70. Jestem bardzo wielkim fanem Qeuntina 
Tarantino, bo on działa bardzo hybrydowo, jeśli chodzi 
o gatunki filmowe mieszając je razem. (Tutaj wybiegła 
około 30-minutowa dyskusja o konwencjach filmowych 
w kinie bardziej lub mniej współczesnym – red.) Ja 
właśnie jestem takim człowiekiem, który 
generalnie potrafi utrzymać skupienie na 
meritum przez jakieś 20-30 sekund, a po-
tem traci już temat (śmiech). 

kiedyś   zrobię jedną płytęUwaga! ta rozmowa może zawierać śladowe ilości rasizmu, lenistwa i kreatywności. Czytasz na własną odpowiedzialność.

Wywiad z Marcinem Chu ngocem – wiecznym studentem, którego wielką pasją jest muzyka.  

Jako „Jimmy golden” tworzy własny rap i prezentuje, na czym polega „wietnamskipopolsku”.

str. 18
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zatem spróbujmy wrócić do tematu. Interesujesz 
się mocno sztuką, muzyką, animacją. uważasz się 
za kreatywną osobę?
Ale jak można to zdefiniować? 

Osoba niekreatywna nie potrafiłaby stworzyć mu-
zyki czy innej sztuki, która może nie tyle byłaby 
dobra, ale podobałaby się odbiorcom. Osoba krea-
tywna takie coś potrafi.
Tak, okej. Interesuje mnie tworzenie, kreatywność po 

prostu. Ale wydaję mi się, czy ja jestem kreatywny czy nie, 
no to już jest kwestia osób trzecich. Oni mogą mi wystawić 
taką ocenę po odbiorze tego, co ja stworzyłem. I ocenić, czy 
było to kreatywne, czy nie. Ja się wstrzymuję od określania 
siebie w taki sposób. Powiem tak brzydko-marketingowo: 
jeżeli produkt, który stworzysz, spodoba się, czy to słucha-
czom, czy widzom i oni to kupią, to może oznaczać, że jest to 
kreatywne, ale bezwzględnie oznaczać tego nie musi. Przy-
kładem na czasie może być pewien kawałek Seksmasterki, 
który jest bardzo popularny, choć w kwestii muzycznej, no 
cóż… dyplomatycznie powstrzymam się od komentarza.

Ale leniwą?
Tak! Jestem bardzo leniwy. Staram się z tym walczyć, 

mniej lub bardziej, jak każdy, kto jest leniwy. Staram 

się stawiać sobie jakieś progi, małe cele. Nie mówię tam 
o jakichś dalekosiężnych planach. Mam tu na myśli takie 
cele, które staram się codziennie wypełniać.  I wychodzi 
mi to…różnie. W kontekście muzyki też jestem bardzo le-
niwy, ale na szczęście mam takich ludzi, jak wspomniany 
Maciek Czabak, którzy mnie strofują i starają naprowa-
dzić na właściwy tor. Moja teoria jest taka, że leniwi ludzie 
potrzebują właśnie mieć wokół ludzi, którzy są zupełnie 
inni, bo dzięki nim w ogóle idą do przodu. Ale też co to 
znaczy być leniwym w kontekście tworzenia muzyki?

Chcesz powiedzieć, że nie można być leniwym 
w tym kontekście, a po prostu mniej lub bardziej 
płodnym twórczo? tak jak niektóre zespoły wy-
dają płytę prawie co roku, ale niektóre wolą nie 
wydawać niczego przez długie lata dopóki nie po-
czują, że jest to na tyle dobre?
Tak, ale patrzę na to z takiego punktu widzenia. 

Muzyka dla mnie jest raczej czymś emocjonalnym i po-
winna spontanicznie wychodzić z ciebie. Chciałbym, 
żeby słuchacze tak ją również odbierali. Jako twórca nie 
mam tak, że potrafiłbym wstać i od 8 do 16 siedzieć i coś 
pisać, bo to by po prostu nie działało. W kontekście two-
rzenia tych kreatywnych rzeczy, to muzyka właśnie tak 
nie działa. 

Ale muzycy też muszą z czegoś żyć.
Ale ja chciałbym, żeby to było moją pasją, a nie ko-

niecznością. Fajnie by było żyć jako muzyk – spełniać 
się w tym w stu procentach i jeszcze do tego godnie żyć 
– ale nie wszystkim jest to dane. Ja zdaję sobie z tego 
sprawę, że to, co robię, jest raczej niszowe, bo nawet jeśli 
zacząłbym tworzyć coś bardziej popularnego, mainst-
reamowego, to może i mógłbym się w to zaangażować, 
ale nie czerpałbym z tego takiej satysfakcji robiąc to, co 
teraz – dla siebie i dla tej niszy. 

I stałe pytanie tej rubryki – studia to czas na reali-
zowanie pasji?
Na pewno tak, bo jest bardzo dużo czasu i nie trze-

ba myśleć jeszcze o dorosłym życiu. Nawet jeśli się 
dorywczo pracuje, żeby się utrzymać, to powinno się 
znajdować czas na te pasje, a z tym w pełnowymia-
rowej dorosłości jest gorzej. Spodziewam się, że ja po 
studiach nie będę miał tyle czasu, jak teraz. Jeśli miał-
bym się spełniać okresowo w jakiejś pasji, to kulmi-
nacyjne punkty mogą przypadać właśnie na ten okres 
studencki.

 Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Studencka. Ma-
gazyn studentów Uniwersytetu Opolskiego”, maj 2017

Zapewne z zadowoleniem uśmiechają się teraz 
wszyscy ci, którzy nie przepadają za niskimi tempe-
raturami, mrozem, śniegiem oraz zimą. Zapewne każ-
demu z was zdarzyło się topić marzannę, czyli symbol 
słowiańskiej bogini zimy i śmierci. Wiosna trwa w naj-
lepsze, a ja postaram się przedstawić kilka ciekawostek 
na temat wiosny, o których zapewne nie mieliście oka-
zji usłyszeć. Zaczynajmy.

#1 21 marca, czyli pierwszy dzień wiosny, jest 
również początkiem perskiego nowego roku 
zwanego Nouruzem. Odbywa się wówczas 

huczne świętowanie, ponieważ trwa ono aż 13 dni, a ob-
chodzenie tego święta jest głęboko zakorzenione w po-
nad 3000-letniej tradycji. Urządzane są festiwale, zawody 
sportowe, pali się ogniska, które symbolizują moc ognia. 
Popularne jest też odwiedzanie w tych dniach grobu 
słynnego poety Hafeza, który uznawany jest za jednego 
z największych twórców perskiej poezji lirycznej. 

#2 W Bułgarii pierwszy dzień wiosny obcho-
dzony jest już 1 marca i nazywany jest Marte-
nicą. Nazwa wzięła się od biało-czerwonych 

lalek lub pomponików, które Bułgarzy wręczają sobie 
tego dnia, aby przyniosły szczęście i pomyślność. Bierze 
się to z symboliki tych kolorów. Czerwony oznacza krew 
i życie, natomiast biały to czystość i szczęście. Taki po-
darek należy nosić ze sobą aż do momentu, w którym 
zobaczy się pierwsze kwitnące drzewo lub pierwszego 
wiosennego ptaka (np. bociana). Wówczas należy Marte-
nicę wrzucić do rzeki lub powiesić na gałęzi 
na znak zaznanego szczęścia. Zwyczaj 
praktykowany jest od 681 roku.

#3 W Japonii tradycyjnym świętem odbywają-
cym się wiosną jest Hanami. Praktykowane 
jest ono od tysięcy lat i cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Polega ono na podziwianiu urody 
kwitnącej wokół przyrody, szczególnie kwiatów wiśni. 
Święto Hanami jest w okresie marca/kwietnia szeroko 
komentowane w mediach, jak i również z niecierpli-
wością wyczekiwane przez Japończyków. 

#4 Zastanawialiście się, jak wygląda wiosna na 
Biegunie Północnym i Biegunie Południo-
wym? Dokładnie tego dnia osoba przeby-

wająca w tym czasie na Biegunie Północnym zobaczy 
przed sobą słońce, które zwiastowało będzie 6 kolej-
nych, słonecznych miesięcy. Natomiast osoba przeby-
wająca w tym czasie na Biegunie Południowym przed 
swoją twarzą zobaczy słońce, które będzie zwiastowało 
6 kolejnych miesięcy nieprzerwanej ciemności. 

#5 W Indiach wiosna obchodzona jest w bar-
dzo kolorowy sposób, dosłownie. Hinduski 
festiwal Holi, nazywany na świecie festi-

walem kolorów, to tradycyjne święto obchodzone pod 
koniec lutego lub na początku marca. Tradycja witania 
wiosny rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbie-
rają się, żeby wspólnie śpiewać i tańczyć. Następnego 
dnia o poranku odbywa się znany nam festiwal kolo-
rów, w czasie którego ludzie obrzucają się farbami wy-
mieszanymi z wodą. Symbolizuje to zwycięstwo dobra 
nad złem i zapomina się wówczas o wszystkich krzyw-
dach wyrządzonych przez innych.

#6 Badania wykonane przez jeden z najwięk-
szych obecnie portali społecznościowych 
wykazują, że to właś-

nie wiosną największa ilość 

par rozstaje się. Według statystyk wiosną gwałtownie 
wzrasta ilość postów dotyczących zerwania i zakoń-
czenia związku. Zdaniem psycholog dr Danielle For-
shee wiele wspólnego ma z tym stopień nasłonecznie-
nia w danych miesiącach. Jesienią jest dużo mniejsza 
ilość słońca, w związku z czym organizm produkuje 
więcej melatoniny i czujemy się zmęczeni, wiosną zaś 
czujemy się znacznie bardziej szczęśliwi, gotowi do 
działania i jesteśmy mniej skrępowani nowymi dzia-
łaniami.

#7 Na Bali pierwszy dzień zielonego miesiąca 
związany jest... z ciszą. Tam również prze-
silenie wiosenne jest początkiem nowego 

roku i nazywane jest Dniem Ciszy. Zaczyna się on od 
rytuału oczyszczenia, podczas którego mieszkańcy wy-
spy zanurzają się w oceanie. Następnego dnia odpra-
wiana jest ceremonia egzorcyzmów, a wszystko ma na 
celu odstraszenie demonów, które ich otaczają. 

#8 W Hiszpanii powitanie przesilenia nazywa-
ne jest świętem ognia. Rok w rok w Walen-
cji przygotowywane są kartonowe, wosko-

we i drewniane rzeźby, a później pali się jako symbol 
czczenia patrona, św. Józefa. Są to ogromnych rozmia-
rów, kolorowe monumenty, które z czasem zaczęły się 
przekształcać w postaci ludzkie, zahaczając już o prze-
śmiewcze wyrażenie opinii publicznej na bieżące, lokal-
ne tematy. 

Każdy z nas obchodzi pierwszy dzień wiosny zu-
pełnie inaczej. I każdy przeżywa ten dzień w zupełnie 
inny sposób. A jak jest u was, lubicie wiosnę?

Wioleta Zielińska

Wiosna, wiosna... to już?
Z czym kojarzy nam się wiosna? zielone trawy, przyroda odradzająca się do życia, śpiew ptaków,  

ale też ciągłe zimno przeplatające się z ciepłem, śnieg przeplatany z pięknym, rozgrzewającym słońcem i nagły deszcz,  
który orzeźwia nasze muśnięte promieniami twarze.
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Łódź 
ul. Piotrkowska 52 | ul. Piotrkowska 90 

tel: 733 190 430  |  FB: zapiekarnia

Łódź  |  ul. Moniuszki 4a  |  otwarte: pt., sob. od godz. 22:00  |  tel. 508 508 488  |  facebook: teatrclublodz

zahir kebab Łódź  al. Politechniki 1 (C.h. Sukcesja)  |  ul. 6-go Sierpnia 1/3
ul. armii krajowej 32b, tel. 533 690 610  |  ul. Łagiewnicka 27A, tel. 533 525 176 
 ul. Olimpijska 16, tel. 535 610 640  |  ul. Piasta Kołodzieja 14A, tel. 791 779 139

ul. Piotrkowska 59, tel. 883 754 915  |  ul. Próchnika 13, tel. 733 731 367
ul. Przybyszewskiego 32/34, tel. 726 010 044  |   ul. Struga 4, tel.  791 779 133

ul. Wujaka 4, tel. 690 806 928  |  PabianiCe ul. Bugaj 61, tel. 574 656 908
zgierz ul. Powstańców Śląskich 1c, tel. 537 221 226  |  zahirkebab.pl
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Klub Park

Al. Niepodległości 196

Środa – L’iberian Party
Piwo bez ograniczeń 

do 1 w nocy.
Przez całą noc na  

parkiecie królowały będą 
gatunki R`n`B / Hip Hop / 

Trap / Twerk czy  
Moombahton. 

Start: 21:00 
Bilety: 10/20 PLN

Piątek – Fast&Famous
Poczuj się jak w Monte 

Carlo. W piątki będziecie 
tankować u nas TYLKO 

wysokie oktany.
Obiecujemy najwyższej 

jakości paliwo.
 Nie zabraknie promo-
cji, najlepszych nut na 
parkiecie i odjazdowej 

zabawy!!!
PROMOCJA!!!: Grupy po-
wyżej 5 osób dostają od 
nas w prezencie na start  

flaszkę 0,5 litra  
i 1 litr soku na popitę 

Panie do 23:00  
wchodzą gratis. 

Dla pierwszych 50 Pań 
drink gratis.
Start: 21:00 

Bilety: 10/20 PLN

Sobota – MOKOBiT
Najlepsze Hity na czasie 

to propozycja Klubu Park 
na sobotnie noce.

Muzyka: Dance/ Pop
Darmowe shoty  

o godz. 1:00.
Start: 21:00 

Bilety: 10/20 PLN

Hulakula

ul. Jagiellońska 82b

13.04
Fafaq pres. Mattew Hill
start imprezy godz. 20.00

16.04
i Love Zumba –  

bezpłatny kurs tańca
start godz. 20.30

17.04
Eska Party

start imprezy godz. 20.00

18.04
Oldschool Party

strat imprezy godz. 20.00

21.04 
(Niedziela Wielkanocna)

C-BooL
start imprezy godz. 20.00

23.04
i Love Zumba –  

bezpłatny kurs tańca
start godz. 20.30

24.04
Eska Party

start imprezy godz. 20.00

25.04
Oldschool Party

start imprezy godz. 20.00

26.04
Wielka Walka Djów

start imprezy godz. 20.00

27.04
Tańce Majówkowe

start imprezy godz. 20.00

Współczesne euroatlantyckie społeczeń-
stwa są tak mocno naznaczone piętnem nauki 
i techniki, że nie wyobrażają sobie bez nich 
świata. Jednak stopień technicznego zaawan-
sowania urządzeń, np. popularnego smartfona, 
jest na tyle duży, iż aby zrozumieć zasadę jego 
działania trzeba mieć niezłe obycie w zakresie 
fizyki, a to siłą rzeczy posiada niewielu. Tym sa-
mym w szerokiej świadomości postindustrial-
nych społeczeństw nastąpiło oddzielenie nauki 
teoretycznej od jej praktycznych zastosowań. 

Im bardziej nie dostrzegamy już związku 
między wiedzotwórczym racjonalizmem a ota-
czającymi nas zewsząd technicznymi gadżeta-
mi, tym łatwiej przychodzi nam ignorować rów-
nież teoretyczno-naukowe opisy rzeczywistości. 
Powyższa sytuacja – w sprzężeniu ze słabą edu-
kacją, trudnością w odróżnieniu informacji od 
dezinformacji (tzw. fake news), manipulacjami 
dokonywanymi przez nowoczesne systemy 
informatyczne wprowadzające w błąd przy po-
mocy algorytmów mediów społecznościowych 
– sprzyja natężeniu i szerzeniu się irracjonalnych 
idei. W takim ogólnym klimacie społeczno-
-kulturowym racjonalizm naukowy staje się na 
tyle abstrakcyjny, że można go zastąpić dowolną 
narracją, religią, światopoglądem albo magią. 

Irracjonalizm w natarciu
W Stanach Zjednoczonych przeszło 60% 

obywateli wierzy w różne teorie spiskowe. 
Przez Europę, ponownie (który to już raz?) 
przetacza się fala nacjonalizmu i rasistow-
skich ideologii. Strony internetowe poświęco-
ne okultyzmowi, astrologii, wróżbiarstwu czy 
znachorstwu na całym świecie biją rekordy 
popularności. Polska również jest mocno za-
infekowana irracjonalizmem. Mamy relatyw-
nie najwięcej egzorcystów, nasze prawo sank-
cjonuje homeopatyczną „medycynę”1, a ruch 
antyszczepionkowy odniósł niedawno sukces 
w parlamencie, gdzie 252 posłów przegłoso-
wało skierowanie do komisji sejmowych pro-
jekt ustawy zakładającej zniesienie obowiąz-
kowych szczepień ochronnych.

Oczywiście można te wszystkie światopo-
glądy zbagatelizować wrzucając je do jedne-
go worka z napisem „ciemnogród”. Niestety, 
taka XVIII-wieczna oświeceniowa „intelektu-
alna wyższość” sama również musi trafić do 
tego wora, ponieważ ujmuje racjonalizm na-
zbyt wąsko i w sposób „zacofany” względem 
aktualnych rozstrzygnięć poczynionych przez 
socjologię i filozofię. 

Uważam, że do opisu współczesnego 
kryzysu racjonalizmu można z powodze-
niem użyć narzędzi wypracowanych przez 
dwie, pozornie odrębne, tradycje filozoficz-
ne – socjologiczno-historyczną teorię pozna-
nia oraz hermeneutykę filozoficzną. Na ogół 
obie dziedziny nie są ze sobą łączone, jednak 
w najnowszym piśmiennictwie znajdziemy 
już analizy i zestawienia ukazujące współ-

brzemienie między dziełami takich myślicie-
li jak, z jednej strony, Hans-Georg Gadamer, 
a z drugiej Ludwik Fleck czy Thomas S. Kuhn. 

Tutaj nie będę rozwijał hermeneutyczno-
-epistemologicznych perspektyw, natomiast 
zwrócę szczególną uwagę na niebezpieczeń-
stwo płynące z przyjmowania antynauko-
wych ideologii.

Polityka, nauka i antynauka
Nurty idące pod prąd naukowych „prawd 

wiary” nie są oczywiście jednorodne. Z całego 
ich spektrum – nie wdając się w drobiazgowy 
podział – chcę wskazać te, które są przykła-
dami postaw antynaukowych, czyli wrogich 
naukom szczegółowym oraz otwarcie de-
precjonujących ich dokonania i standardy2. 
Jednocześnie, i zarazem paradoksalnie, same 
potrafią imitować naukę poprzez wybiórcze 
czerpanie z jej dokonań czy przybieranie po-
dobnej zinstytucjonalizowanej formy (wykła-
dy, seminaria, szkoły, pisma). Dzięki temu 
mimetyzmowi i czasem przy wsparciu władz 
politycznych mogą lokalnie na krótki czas wy-
przeć naukę bądź doprowadzić do jej zapaści. 

Jako klasyczne studium przypadku na-
leży przywołać pseudonaukową doktrynę 
Trofima Łysenko. Po brutalnym rozprawie-
niu się z „burżuazyjną” genetyką łysenkizm 
zajął miejsce oficjalnej nauki w stalinowskim 
Związku Radzieckim, co doprowadziło do 
głodowej śmierci milionów ludzi3. 

Kolejnym fenomenem jest mitomaństwo 
zwane paleoastronautyką. Ta „nowoczesna” 
mitologizacja rzeczywistości – niezwykle mod-
na w latach 70. i 80. XX wieku dzięki książkom 
Ericha von Dänikena – czerpie z archeologii, as-
tronomii i opowieści religijnych. Jej zasadnicza 
teza głosi, że pozaziemskie, wysoko rozwinię-
te cywilizacje odwiedzały w przeszłości naszą 
planetę i doprowadziły do powstania czło-
wieka. Wiele starożytnych kultur – zdaniem 
zwolenników paleoastronautyki – miało czcić 
swoich stwórców pod postaciami znanych bo-
gów. Takie poglądy wspierają także kreacjoni-
ści, którzy odrzucają neodarwinowską teorię 
ewolucji biologicznej, wstawiając w jej miejsce 
inteligentny projekt pochodzący od bliżej nie-
określonych sił wyższych (nadnaturalnych lub 
o bardzo wysokim zaawansowaniu technicz-
nym). Promowanie owych fantazyjnych teorii, 
w których wszystko łączy się ze wszystkim 
bez jakiejkolwiek podbudowy empirycznej, 
skutkuje obniżeniem społecznego zaufania do 
profesjonalnych badaczy, a także finansowym 
wspieraniem pseudonauki kosztem rzetelnej 
wiedzy naukowej. 

Trochę innym zjawiskiem, ale mającym 
swoje źródło w antynaukowej propagandzie 
wymierzonej przeciw przyrodoznawstwu, 
jest publiczne negowanie przez prominen-

tnych polityków niewygodnych dla ich inte-
resów faktów naukowych. Przykładem są wy-
powiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, 
który zapewne w celu przypodobania się kon-
cernom naftowym i związanym z nimi kor-
poracjom, uznał globalne ocieplenie klimatu 
za zwykłą ściemę. Na podobnym poziomie 
kontrnaukowości sytuuje się nasz rodzimy 
konflikt dotyczący Puszczy Białowieskiej. Za-
miast merytorycznego sporu i debaty, które 
w nauce są czymś naturalnym i pożądanym, 
upolitycznione oraz skomercjalizowane media 
zaserwowały opinii publicznej niesłychanie 
emocjonalny, oderwany od faktów spektakl 
z pogwałceniem podstawowych standardów 
i reguł dowodzenia. Jazgot nieodpowiedzial-
nych polityków i ideologów zagłuszył ludzi 
nauki, zaś w świadomości społecznej zmą-
cił klarowny osąd problemu (pisałem o tym 
szerzej w artykule „Casus Puszczy Białowie-
skiej”, „Info Student”, nr 6/2017). 

Nie mnożąc dalej przykładów, wypada 
podsumować, że częste mariaże niedemokra-
tycznej i populistycznej władzy z „naukową” 
szarlatanerią nie są zwykłym zbiegiem okolicz-
ności. Każdy reżim w pierwszym rzędzie dąży 
do wymiany elit inteligenckich, gdyż te stano-
wią dla niego zagrożenie. Jednak po wyelimi-
nowaniu inteligencji powstaje luka, a ponieważ 
nawet władza autorytarna chce swoje działa-
nia podeprzeć prestiżem nauki, dlatego zastę-
puje dawną elitę „naukopodobnymi”, podpo-
rządkowanymi sobie kadrami. Kanonicznym 
przypadkiem są nazistowskie Niemcy i bolsze-
wicka Rosja, ale działalność naukowa zamiera 
wszędzie tam, gdzie demokratyczna wolność 
słowa ustępuje na rzecz ideologicznego zakła-
mywania i zaklinania rzeczywistości.

Przestrogą niech będzie dramatyczny los 
Jeziora Aralskiego. Wdrożenie w życie przez 
radzieckie władze planów nie liczących się 
z naukami przyrodniczymi doprowadziło 
do szybkiego wyschnięcia wielkiego akwenu 
i zatrucia wokół niego gleb solą oraz pestycy-
dami i metalami ciężkimi unoszonymi przez 
wiatr z odsłoniętego dna zbiornika. To swoi-
ste memento należy dedykować tym wszyst-
kim, którzy, świadomie rezygnując z krytycz-
nego osądu, składają swój los w ręce siewców 
fałszywej świadomości.

Cezary J. Tajer

1.  O tym medycznym oszustwie można poczytać 
w reportażu Łukasza Lamża, „Wysokie stężenie ab-
surdów”, Pismo. Magazyn opinii, nr 9/2018, s. 20-28.

2.  Przyjmuję ogólne rozróżnienie na protonaukę, 
paranaukę i pseudonaukę. Wszystkie ruchy 
antynaukowe zaszeregowuję do tej ostatniej 
kategorii. Porównaj: J. Zon (red.), Pogranicza nauki, 
Lublin 2009.

3.  S. Amsterdamski, O patologii życia naukowego: 
casus Łysenko, [w:] tegoż, Tertium non datur?, 

Warszawa 1994, s. 155-203.

Nauka w dobie postprawdy
kreacjoniści, fundamentaliści religijni, zwolennicy płaskiej ziemi i spiskowych teorii – wydawać by 

się mogło, że wszyscy oni zupełnie nie pasują do wysoko rozwiniętej cywilizacji naukowo-technicznej. 
Tymczasem antynaukowe tendencje i doktrynerstwo są mocno zakorzenione w łonie społeczeństw 
o zachodnim typie racjonalności. niekiedy przybierają maskę uczoności i stanowią glebę, na której 

populistyczni politycy sieją strach, ksenofobię i nieodpowiedzialne wizje rozwoju. 
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Nie każdy artysta to lewak, nie każdy prawak 
ma monopol na prawdę historyczną. W projek-
towaniu jest o tyle gorzej, że niektórzy lewacy 
projektują na prawo, a prawacy na lewo.

Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nowe, (podobno 
czasowe) logo firmy Zara, które sprawiło, że oczy wielu osób 
zwróciły się ku ich marce w celu różnorakich analiz. Znak po-
jawił się dość nieoczekiwanie i zagościł również na witrynie 
internetowej (swoją drogą, godnej obejrzenia), oraz zapewne 
reszcie innych materiałów związanych z firmą. Chociaż pro-
jektanci z całego świata często z pogardą wypowiadają się 
o ludziach, rzekomo znających się na wszystkim, to sami 
postanowili dać upust potrzebom, jakie chętnie przypisuje 
się stereotypowym Krystynom i Januszom. Powiedzenie, że 
każdy Polak zna się na prawie i medycynie, a tylko zbiegi-
em okoliczności pracuje na budowie, pasuje jak ulał także do 
naszego, graficznego półświatka. 

Takie zjawisko jest moim zdaniem normalne, ale jeżeli 
raz twierdzisz, że zwykli śmiertelnicy nie powinni się wy-
powiadać o twojej pracy, bo przecież się na tym nie znają, 
a potem smarujesz bezrefleksyjnie o czyjejś, to stajesz się 
hipokrytą. I tu można byłoby zakończyć, ale oczywiście są 
różne przypadki. To im chciałbym się pogodnie przyjrzeć.

Znamienne logo Pomorskie! zasługiwało na ostracyzm, bo 
było niezwykle kiepskie, niezwykle drogie, a przy tym wyko-
nane przez Andrzeja Pągowskiego. Bo przecież gdy coś jest 
wykonane przez wybitnego artystę, to jest wybitne i kropka. Na-
jlepiej aby owa kropka była na początku, wtedy nawet najgorsze 
wykonanie może ustąpić przed pomysłem. Z perspektywy cza-
su odnoszę wrażenie, że Pągowski przewidział coś, co dopiero 
potem stało się takie .Nowoczesne i modne, prawda? Przy czym 
Zara to frapujący mnie przykład, bo na większą skalę oraz nie 
tak kiepski w ostatecznym rozrachunku. Dlatego postaram się 
nieco opisać, jak ja odbieram nową falę projektowania. I raczej 
nie będę kpił z tej żaby… jakoś bardzo. A może wcale?

(…) the worst piece of type I’ve seen in years’, while 
others suggested it looked like it was kerned by a robot – 
Twierdzi Erik Spiekermann, czyli chłop, który przygotował 
między innymi font dla Nokii i zrobił wraz z kolegami 
FontShop.

Niemiec stwierdza oczywistość ze słuszną dumą eksper-
ta, chociaż do takiego wniosku wcale nie potrzeba jego au-
torytetu. Nie porusza zaś tematu celowości takiego zabiegu. 
Mało osób śmieszkując z Zary poddaje pod rozwagę celowość 
ich nowego artystycznego zabiegu. Warto wykonać jednak 
założenie, że ten wątpliwy estetycznie koszmarek może mieć 
uzasadnienie w tle swojej opowieści. Bo czy w kolekcjach 
Elsy Schiaparelli chodziło o poprawne noszenie garsonki? 
Sztuka Dalego także daleka była od „standardowej”, zresztą 
tak jak jego (i jego mrówkojada) wygląd. Oczywiście zaw-
iedzie się ten, kogo prądy myślowe nakierują na pomysł, że 
w nadchodzącej kolekcji Zary będzie chodziło o coś więcej 
niż bluzy, kiecki albo t-shirt (nowość – tego jeszcze nie 
widzieliśmy). Wszystko musi w końcu sprowadzić się do 
sprzedawania fatałaszków osobom, które pielęgnując swój 
indywidualizm ubierają się w popularne marki. Jednakże 

pierwszy element promocji nowej kolekcji już postawiono.
Pielęgnowanie indywidualizmu jest tu dość znamienne, 

bo oto marka odbiła od nurtu, jaki prezentują inne, podobne 
firmy. Upatrywałbym tu ukłonu w kierunku grupy docelowej. 
Nowa kolekcja, nowy wizerunek, odmienny, nowoczesny 
i taki obcy. Bezpardonowo odrzucający aktualne trendy, szu-
kający nowej jakości. Za takim przykładem mogą pójść oso-
by, które w swoim obliczu i wizerunku będą szukać tych sa-
mych wrażeń. I chociaż finalnie kolekcja może wcale im tego 
nie dać, to sprawi takie wrażenie, a przecież właśnie wrażenie 
sprzedają marki. Nie kupujemy iphonów tylko dla bebechów, 
a w dużej mierze dla statusu. W mojej ocenie Zara chce una-
ocznić te cechy, które można na rynku jeszcze wykorzystać, 
stąd tak groteskowe i niestandardowe zagranie. Dodatkowo 
spójrzcie jeszcze raz na ich przepiękną stronę internetową! 
Prawdopodobnie gdybym zaproponował taką moim obecnym 
klientom, nie zarobiłbym na chleb. Ale duże marki mogą so-
bie pozwolić na nieco inne pomysły, tylko dlatego, że są tak 
duże. Ich eksperyment nawet, jeżeli się nie opłaci, to ich nie 
zabije. Zwykle jednak jest wręcz przeciwnie. Lepiej przeć na 
przód niż stać w miejscu i udawać, niczym Nokia, że rewo-
lucja w twojej branży nie następuje.

Mastercard też zmienia wygląd, lecz w sposób stopnio-
wy i zachowawczy. Kieruje nimi minimalizm, który powinien 
w jakimś stopniu, ze względu na współczesne konteksty pro-
jektowe, znaleźć się w każdej realizacji. Firma usunęła wielką 
literę z logotypu i uprościła to, co się na obecną chwilę dało. 

Tak jak w przypadku Zary, po sieci zaczęły krążyć dodatkowe 
obrazki wskazujące na przyszły kierunek marki. Znak bez ty-
pografii, same koła, albo nawet jedno.

Zadałem wtedy sobie pytanie – a dlaczego nie? W końcu 
tak ogromna i silna marka wyryła już swoje miejsce w świ-
adomości społeczeństwa, a ich znak jest na tyle uniwersalny, 
że rozpoznamy go bez trudu także wtedy, gdyby występował 
bez podpisu. Na studiach próbowano mi wpoić, że jak nary-
sujesz kruka i podpiszesz go „kruk” to jesteś cymbał, bo 
przecież każdy widzi kruka. Oczywiście, trzeba tą mądrość 
nieco przefiltrować, ale gdybyśmy oszczędzili sobie czasami 
oczywistości, nasze życie stałoby się prostsze. A że o prostotę 
chodzi i jest to wyznacznik pewnego nurtu w projektowa-
niu znaków, sądzę, że jeżeli marki wciąż mają ewoluować, 
w końcu ktoś pozbędzie się także liter.

Już w swojej pracy licencjackiej pisałem o tym, jak uni-
wersalnym językiem posługuje się projektant tworząc znak 
dla danej marki. Chociaż moja praca nie błyszczy już z pers-
pektywy kilku lat, to stwierdzenie iż ludzkość wraca do pisma 
obrazkowego wciąż jest aktualne. Czy też nie o to chodziło 
w zachwianiu odległości międzyliterowej w znaku Zary, aby 

stworzyć z nich bardziej symboliczny kształt? To, że do-
szukujemy się w nim czegoś innego, ma znamiona stawania 
się symbolem bez fonicznego kontekstu.

Ale my tu pierdololo, a ktoś zadał pytanie, czy zapro-
ponowałbym tak odważne logo swojemu klientowi. Odpo-
wiadam: nie. Zauważcie, że te wielkie firmy wychodzą od 
czegoś pierwotnego, co było utwierdzone w ówczesnym pro-
jektowaniu jako topowe, mocne i związane z aktualnymi tren-
dami. Te trendy się zmieniają, ale dopóki nie stanowisz o wy-
glądzie globalnego koncernu gotowego na ekspansję, również 
wizerunkową, to nie ryzykujesz ekstrawaganckich zabiegów. 
Swego czasu Merck postanowił pójść w odmienny od resz-
ty koncernów farmaceutycznych wizerunek i nie wiem, czy 
wyszło mu to na dobre. Na jego przykładzie możemy zobaczyć 
błędy, jakich nie warto powielać. Czy eksperyment Zary okaże 
się trafiony? Wydaje mi się, że sezonowość wyjdzie im na 
dobre. Ktoś przełamał znany układ, rozbił klosz i pokazał, że 
tak też się da. Nie tylko wykonać w ten sposób znak, ale także 
przekonać właścicieli do jego użycia. Mnie to raczej imponuje.

Na koniec odrobina strachu. Gdy do sieci wypuszczony 
zostaje nowy projekt dla jakiejś miejscowości, zawsze robi 
się wokół niego szum. To dobrze, że projektanci mają swo-
je zdania na takie tematy, bo dzięki nim ja, czytając, mogę 
się wiele dowiedzieć i nauczyć. Przeraża mnie jednak ilość 
uwag pod kątem absolutnie każdej propozycji i każdego de-
talu. Oczywiście zakładam, że zrobiłbym co w mojej mocy, 
aby wykonać najwspanialsze logo dla konkretnej miejsco-
wości, tylko że perspektywa bycia zaszczutym mnie nie-
co… deprymuje. Myślę o osobach, które startują w świecie 
projektowania, chcą odnieść jakiś sukces, ale zapewne dale-
ko im do doświadczeń ikon w tej dziedzinie. O ile krytyka 
naprawdę okropnych projektów jest uzasadniona, to często 
obrywa się także dobremu projektowaniu (...że logo Krakowa 
za mało krakowskie i podobne do policji etc.). Z drugiej st-
rony dostrzegam również niesamowitą przesadę w chwaleniu 
nawzajem swoich prac przez ludzi mocno umocowanych 
w swoich środowiskach. Czemu to ma służyć?

Kiedyś istniał taki serwis jak Digart i stawiałem na nim 
pierwsze kroki. Nauczyłem się pisać wtedy komentarze, 
rozmawiać z ludźmi o tym, że dana rzecz mi się nie podo-
ba lub uważam, że należałoby ja w jakimś stopniu popraw-
ić. W tej samej wypowiedzi pisałem także coś pozytywnego, 
więc powstawała przestrzeń do dialogu. Nikt się nie obrażał, 
tylko stwierdzał: aha, to zrobiłem dobrze, a to kiepsko. Podob-
nie na studiach, wolałem te zajęcia, na których wykładowca 
nie traktował mnie jak worek treningowy po kiepskim dniu, 
tylko gdy przed punktowaniem niedoskonałości był w stanie 
powiedzieć coś afirmującego. Obecnie obserwuję zjawis-
ko, w którym albo wylewamy na coś/kogoś tony hejtu, albo 
całujemy po tyłku nie do końca wiedząc czemu. I to moim 
zdaniem jest groźne, bo gdy komentowałem czyjś obrazek 
w taki sposób, to dostawałem feedback do swojego na podob-
nej zasadzie. Okey, to były kiepskie rysunki, a ja byłem dz-
ieciak, ale chętnie wróciłbym do tamtej formy. Fajnie było. 
Dzisiaj za lajka na Behu dostanę lajka na Behu. To można 
doprowadzić do kuriozalnej sytuacji, w której ludzi sprow-
adzasz do liczb i niczym robot czerpiesz z tego prymitywnego 
mechanizmu. Zaczęliśmy traktować jako walutę przycisk na 
fejsie, zamiast poważnie traktować to, co on oznacza. W ten 
sposób przestałem pisać komentarze, ostatnio nawet te żar-
tobliwe na fejsie pod postami przyjaciół zacząłem usuwać.

Ale żebym nie wyszedł na Jakuba Czarodzieja. Warto 
mieć na uwadze, że wszystko, co się dzieje w internetach, jest 
na ogół marginalne. Krzyczą ci, którym nie żal swojego gło-
su. Pamiętajmy jednak, że mechanizmy, istniejące w rozma-
itych mediach, działają dzięki ich skuteczności. Gdyby nikt 
nie używał opcji like, to by jej po prostu nie było. To tylko 
my decydujemy, czy zamkniemy gębę i zaczniemy tępo w nią 
klikać, czy zdecydujemy się poświęcić chwilę na tekstową 
wypowiedź. Czasami lepiej w ten sposób reagować, gdy 
nie mamy nic mądrego do powiedzenia. Ale czasami wręcz 
odwrotnie, mając coś godnego uwagi, decydujemy się mil-
czeć. A to bardzo źle.

Piotr Wątrba, krolowalama.pl

Zara, Mastercard  
i że bałbym się projektować logo miasta
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