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Jak dwie belki zmieniły świat 

Miejsce owiane złą sławą, dru-
gie co do popularności pod wzglę-
dem liczby samobójstw zaraz po 
moście Golden Gate w San Franci-
sco. Las ten już dawno temu, w cza-
sach starożytnych nie cieszył się do-
brą opinią. Niegdyś było to miejsce, 
gdzie zostawiano chorych, starców, 
osoby, którymi nie miał się kto zająć, 
a same nie mogły sobie poradzić oraz 
dzieci, których rodzina nie radziła so-
bie z ich wyżywieniem. Było to miejsce 
ich śmierci – czasem umierali z głodu, 
czasem rozszarpywani przez dzikie 
zwierzęta, przez co powstały legendy 
mówiące o tym, że las do dziś nawie-
dzany jest przez ich dusze. 

Las ten zawsze był tajem-
niczy. Japońscy spirytuali-
ści uważają, że to dopiero 
współczesne samobójstwa 
doprowadziły do nega-
tywnej energii lasu. Cała 
ta historia zaczęła się od 
dwóch książek. Pierwsza 
z nich, „Pogoda fal” Sei-
cho Matsumoto, to historia 
kobiety, której duch krążył 
po lesie, gdzie popełniła samobó-
stwo. Druga, „Morze drzew” tego 
samego autora, opowiada historię dwojga kochających 
się ludzi, którzy nie mogą być razem i postanawiają 
w końcu zakończyć swojego życie w lesie Aokigahara. 
Najpoważniejszym krokiem do spopularyzowania lasu 
samobójców wydaje się być ksiażka wydana w 1993 
roku pod tytułem „Kompletny podręcznik samobój-

stwa” Wataru Tsurumiego. Przedstawia on las jako 
idealne miejsce na zakończenie swojego życia. Książka 
ta obecna jest w niemal każdej japońskiej księgarni, co 
wydaje się być jeszcze bardziej przerażające. Opisano 
w niej zawiśnięcie na jednym z jej drzew lasu samobój-
ców jako „najbardziej romantyczny sposób rozstania 

się z życiem”. Autor książki musi być 
faktycznie bardzo przekonujący, skoro 
podręcznik nadal znajdowany jest przy 
zwłokach samobójców. Popularność tej 
książki jest swego rodzaju fenomenem 
i podkreśla jeszcze bardziej zamkniętość 
japońskiego społeczeństwa, ponieważ 
sprzedano ją w ponad 1,2 miliona eg-
zemplarzy. W Japonii samobójstwo jest 
odbierane zupełnie inaczej niż w kra-
jach kultury chrześcijańskiej. W chrześ-
cijaństwie uważane jest ono za bardzo 
poważny grzech. W Japonii jest przeciw-
nie – utrzymuje się, że jest to honorowe 
wyjście z sytuacji. Moża powiedzieć, że 
już tradycyjne seppuku było dla samu-
raja jedynym honorowym sposobem na 
zamknięcie spornej kwestii.

Dziś o tym lesie się nie mówi, jakby 
nie istniał. Jest to zapomniane miejsce na 
mapie Japonii, o którym lepiej nawet nie 
myśleć. Władze Japonii nie publikują 
już statystyk odnośnie ilości znalezio-
nych tam osób, ponieważ wówczas, 
gdy liczba ta dobiła do 108 osób na 
rok uznano, że statystyki te przyno-
szą szkodę społeczną. Ze statystyk 

rządowych obejmujących okres 
12 lat wynika, że w Japonii rocz-
nie 30 tysięcy osób odbiera sobie 

życie. Jest to swoisty temat tabu. Kraj technologii, 
wielkiego bogactwa i... samotności. Kraj paradoksów, 
gdzie kilka metrów od miejsca, gdzie spacerują szczęś-
liwe rodziny z dziećmi, ktoś właśnie zastanawia się, 
czy odebrać sobie życie.

Wioleta Zielińska

Las Aokigahara, czyli miejsce zapomnienia
Inaczej zwany Morzem Drzew, to niezwykły las położony u podnóża góry Fudżi w Parku Narodowym  

Fudżi-Hakone-Izu w Japonii. Zajmuje on powierzchnię ponad 30 kilometrów kwadratowych, jest wyjątkowo gęsty,  
a jego podłoże stanowi zastygła lawa. Przepiękne okolice, malownicze krajobrazy, wszędzie otaczająca zieleń.  

Miejsce przepełnione ludźmi, skupiające turystów z całego świata. Przyjeżdżają tam ludzie chcący zdobyć najwyższy szczyt 
Japonii, zobaczyć wodospad Shiraito, jezioro Tanuki czy jaskinie lawowe. Jednak kilka metrów od szlaku turystycznego,  

za znakiem zakazu wejścia, istnieje już inny świat, a jego przestrzeń cichą i głuchą wypełniają… sznury.
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Wyrok był przesądzony, Żydzi zdecydowali. Wście-
kły tłum, podżegany przez faryzeuszy, domagał się 
uwolnienia Barabasza, gwałciciela i mordercy. Obyczaj 
uratował mu życie, choć jednocześnie zabierał je komuś 
innemu. Drugi mężczyzna stał bezbronnie ze skrępo-
wanymi rękoma. Po twarzy spływały mu stróżki krwi, 
a każde najmniejsze poruszenie głową wyzwalało nowe 
fale bólu wywołane wrzynającymi się w czaszkę kolcami 
korony cierniowej. Świeże, głębokie szramy po biczowa-
niu piekły bezlitośnie, paznokcie odchodziły od palców, 
a opuchnięte oczy ledwo dostrzegały setki twarzy, które 
krzycząc i przeklinając domagały się śmierci tego człowie-
ka. Był nim niejaki Jezus z Nazaretu, syn Maryi i Józefa. 

Poncjusz Piłat, namiestnik Judei, nie miał wyboru, 
choć żądania tłumu wydawały mu się absurdalne, bo 
sam nie dostrzegał w tym człowieku żadnej winy. Mógł 
jedynie uznać go za szaleńca określającego się jako król 
„nie z tego świata.” Prawo rzymskie nie karało jednak 
szaleńców śmiercią! Prefekt jeszcze raz wyszedł do skan-
dującego ludu, próbując przekonać go do niewinności 
oskarżonego. Wtem jednak usłyszał następujące słowa:

– Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara! Każ-
dy, kto siebie czyni królem, sprzeciwia się władzy cezara!1.

Zdanie to oznaczało wyrok, Piłat zrozumiał, że 
Jezus musi zginąć. Nikt bowiem nie mógł sprzeciwić 
się władzy cesarza rzymskiego, a jeżeli on by do tego 
dopuścił, to niewątpliwie straciłby swoje stanowisko, 
a może i znacznie więcej. 

Prorok został wydany Żydom. W tej chwili wszy-
scy go opuścili. Kilka godzin wcześniej najwierniejszy 
uczeń Jezusa – Piotr – wyrzekł się go trzykrotnie. Być 
może gdzieś niedaleko Judasz właśnie zakładał sobie 
pętlę na szyi. Przekupiony sumą rzydziestu srebrników 
zdrajca wolał samobójstwo niż życie w pogardzie i po-
tępieniu. Świat nawet nie spojrzał, kiedy ręce i nogi nie-
winnego człowieka zostały przybite do dwóch skrzyżo-
wanych belek. Na Golgocie, na tle sunących obłoków 
zwiastujących burzę, zamajaczyły trzy krzyże. Zdawa-
ło się, że wszystko pozostało na swoim miejscu. Ścieki 
Jerozolimy spływały kanałami tak jak zawsze, w Galii 
właśnie rozpoczęto wyrób ceramiki, a w Rzymie cesarz 
Tyberiusz zastanawiał się, kogo obrać jako swego na-
stępcę na tronie imperium. Konający Jezus resztkami sił 
wypowiedział dwa słowa:

Wykonało się2.

Ziarno zostało zasiane
Szybko stało się jasne, że 7 kwietnia 30 r. n.e. (data 

najbardziej prawdopodobna według historycznych źró-
deł) na krzyżu nie umarł zwykły złoczyńca, którego 
istnienie miało być wnet zapomniane. Jezus, działający 
cuda za życia, największego miał dokonać po śmier-
ci. Zgodnie z biblijnymi przekazami trzeciego dnia po 
ukrzyżowaniu Galilejczyk powstał z martwych, objawił 
się swoim uczniom, a po czterdziestu dniach wstąpił 
do Niebios. Wydarzenia te stały się kamieniem węgiel-
nym pod nową religię – wywodzącego się z judaizmu 
chrześcijaństwa. Jego pierwszymi wyznawcami byli 
najbliżsi towarzysze i uczniowie Jezusa, apostołowie. 

Nowa wiara zaczęła szybko się rozprzestrzeniać. 
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa na 
jego uczniów miał zstąpić Duch Święty. Apostołowie 
zaczęli mówić obcymi językami, by dzięki temu nieść 
dobrą nowinę na cały znany ówcześnie świat. A ta wyda-
wała się niezwykle kusząca, zwłaszcza dla ubogich mas. 
W nowej religii wszyscy bowiem byli równi. Bogaci stali 
się zobowiązani do pomocy biednym i darzenia się wza-
jemnym miłosierdziem. Kapryśni bogowie grecko-rzym-
scy zostali zastąpieni przez opiekuńczego Boga Ojca oraz 

jego Syna, który oddał swoje życie za wszystkich ludzi. 
Dostąpić zbawienia i zyskać życie wieczne mógł każdy, 
bez względu na majętność, pochodzenie i płeć.

Początkowo chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się je-
dynie w Palestynie, jednak z czasem poczęło znajdować 
zwolenników także poza jej granicami. Było to zasługą 
licznych diaspór żydowskich rozsianych na terenie Im-
perium Rzymskiego. Kolejny przełom nastąpił za sprawą 
działalności Szawła z Tarsu. Ten początkowo zaciekły 
wróg nowej wiary pewnego dnia nawrócił się w drodze 
do Damaszku, gdzie miał zdławić kolejne wystąpienia 
chrześcijan. Po objawieniu Chrystusa, którego wtedy do-
znał, stał się gorliwym jego wyznawcą. Przyjął nowe imię, 
Paweł, i począł krzewić nową wiarę wśród nie-Żydów. 
Zdołał przekonać apostołów, by nie stosować u pogan 
surowych żydowskich obyczajów, takich jak obrzezanie, 
i tym samym łatwiej nawrócić ich na nauki Chrystusa. 

Liczba wiernych gwałtownie rosła. W miastach Im-
perium Romanum zaczęły kształtować się chrześcijań-
skie wspólnoty, na czele których stawali biskupi. Tak 
oto w połowie II wieku począł kształtować się Kościół 
powszechny. Jego przywódcy nie zawsze jednak znaj-
dowali wśród siebie wspólny język. Do tego czasu nikt 
nie spisał bowiem jeszcze ogólnych zasad, na których 
młoda wiara miałaby się opierać. Szybko pojawiły się 
pierwsze „herezje”. Niektórzy chcieli połączyć chrześ-
cijańskie wierzenia z grecką filozofią. Ruch ten nazwa-
no gnostycyzmem i wnet stanął on w silnej opozycji do 
apostolskich nauczań. Aby temu przeciwdziałać, młody 
Kościół nadał większe uprawnienia biskupom, którzy 
w swoich wspólnotach otrzymali władzę niemal nie-
ograniczoną i dożywotnią. Osobne gminy powoli za-
częły scalać się w jeden organizm. Wiek po zmartwych-
wstaniu Chrystusa, kiedy wszystkie ewangelie zostały 
już spisane, powstał kanon Pisma Świętego. Poszcze-
gólne teksty zostały zaakceptowane i uznane za święte, 
a pozostałe, nazwane apokryfami, odrzucone. 

Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? 
Początek I wieku n.e. w basenie Morza Śródziemne-

go. Imperium Rzymskie osiąga niemal szczyt swojej po-
tęgi, sięgając od północnych rubieży Brytanii po żyzne 
pola uprawne Egiptu i Mezopotamii. Niemal jedna trze-
cia ludności świata żyła i umierała w granicach impe-
rium, które narzucało wszystkim nowe prądy. To Rzym 
sterował ówczesnym cywilizowanym światem, nada-
wał prawa, tworzył kodeksy, wreszcie ustalał porządek 
religijny. W mocarstwie panowała tolerancja wiary, po-
liteistyczne religie przenikały się, a nierzadko rzymskim 
bogom nadawane były cechy bóstw blisko-
wschodnich. Zresztą i tak była to religia 
przede wszystkim pokazowa, bowiem 
cywilizacja grecko-rzymska zaczęła ule-
gać powolnej ateizacji już w V wieku p.n.e. 
Świadczą o tym nie tylko pochodzą-
ce z tamtego okresu śmiałe tezy 
filozoficzne Heraklita, Tale-
sa czy Demokryta, ale też 
liczne dramaty greckie, 
w których pojawiają się 
bogowie grani przez aktorów, co kilka stuleci 
wcześniej zostałoby uznane za świętokradztwo. 

Oczywiście ateizacja ta funkcjonowała jedynie 
wśród intelektualnych elit. Masy ludu wiejskiego 
dalej oddawały cześć licznym bóstwom. Niemniej 
jednak w młodym Cesarstwie Rzymskim z prawdzi-
wym respektem obchodzono się jedynie z dwoma kulta-
mi: cesarza oraz Jahwe. To właśnie Żydzi, jako nieliczni 
w całym imperium, wyznawali religię monoteistyczną. 

Dziś trudno jest sobie uświadomić, jak diametral-
nie zmieniła się ówczesna rzeczywistość, kiedy w ten 
religijno-społeczny ład nagle wkroczyło chrześcijań-
stwo. Pierwsze reakcje nie wszędzie były takie same. 
Co prawda wśród Żydów bardzo szybko zaczęło do-
chodzić do masowych nawróceń, jednak sami Rzymia-
nie sądzili początkowo, iż nauki Chrystusa to tylko jed-
na z odmian judaistycznych sekt. O tym, jak bardzo się 
mylili, mieli przekonać się już kilkanaście lat później. 

Reakcje świata pogańskiego, w którego imieniu prze-
mawiał Rzym, były zatrważające. Nowa religia burzyła 
bowiem stary porządek i ład. Kult cesarza, na którym 
opierała się potęga Imperium, został nagle zagrożony. 
Załamała się cała hierarchia społeczna – w obliczu nauki 
chrześcijańskiej niewolnictwo, fundament starożytnej 
gospodarki, traciło rację bytu. Wszyscy ludzie stawali się 
sobie równi, co było wówczas nie do pomyślenia, nawet 
w utopijnych ideach Platona i Arystotelesa. 

Nic więc dziwnego, że rzymskie imperium posta-
wiło sobie za istotny cel zdławienie chrześcijaństwa 
w zarodku. Pierwsze wieki istnienia religii – którą 
dzisiaj wyznaje ponad dwa miliardy ludzi – to lata cią-
głych prześladowań. Chrześcijanie byli bezpodstawnie 
oskarżani, paleni żywcem czy rozrywani na arenach 
przez dzikie zwierzęta ku uciesze pogańskiego tłumu. 
Za masowymi represjami stali zarówno tyrani, tacy jak 
Neron, jak i ludzie oświeceni, wśród których nie zabra-
kło Marka Aureliusza. 

Z jednej strony można być oburzonym na reak-
cję pogańskiego świata, z drugiej wypada się zastano-
wić, czy mogła być ona inna? Historyk Fabio Ruggier 
w książce Szaleństwo chrześcijan w sposób mistrzowski 
kreśli pogańskie nastroje tamtego okresu, pokazuje, 
że dla wielu ludzi epoki pierwszego wieku naszej ery 
nowa religia nie była symbolem szczęścia, lecz zła, obłę-
du i anarchii. Wystarczy sięgnąć po list Pliniusza młod-
szego do cesarza Trajana, by zrozumieć, o jaki obłęd 
dokładnie chodziło. Cesarski legat wspominał w swoim 
piśmie o pewnym incydencie, kiedy to chrześcijanie, od-
prawiając swoje dziwne rytuały, mieli rzekomo spoży-
wać czyjeś ciało...

Nic więc dziwnego, że do starć pomiędzy pogań-
skim a chrześcijańskich światem doszło nie tylko na tle 
fizycznym, ale również ideologicznym. Z nową wiarą 
walczono zarówno mieczem, jak i piórem. Z wypiekami 
na twarzy czytać można listy Marka Aureliusza, gdzie ce-
sarz określa męczeńską śmierć Chrystusa jako marny te-
atralny zabieg, a sami chrześcijanie w jego opinii są mało 

wiarygodni. Lukian z Samostat stwierdził 
natomiast, że wyznawcy nowej religii 

muszą być ludźmi zwyczajnie naiwny-
mi i głupimi, skoro są w stanie zrobić 

wszystko dla każdego, kto tylko powoła 
się na imię Jezusa. Poganie z łatwością wyszu-

kiwali nieścisłości w chrześcijańskich doktrynach 
i bezlitośnie wykorzystywali je przeciwko nowej wierze, 
którą można było zrozumieć tylko za pomocą jednego 

przymiotu – wiary właśnie. 

Galilaee, vicisti!3

Nowej religii nie dało się jednak zatrzymać. 
Apostołowie udali się na wszystkie strony 

znanego świata, by głosić nauki swego Mi-
strza. Wszyscy zresztą (oprócz św. Jana) 

ponieśli za to męczeńską śmierć. Święty 
Piotr, pierwszy papież Kościoła, został 

ukrzyżowany głową w dół, gdyż jak 
sam twierdził – nie był godny umrzeć 

w taki sam sposób jak Chrystus. 

Jak dwie belki zmieniły świat 
Zdecydowana większość historyków jest zgodna – największy wpływ na dzieje ludzkości wywarł nie przywódca polityczny,  
nie geniusz wojskowy, odkrywca czy wynalazca, ale zwyczajny syn cieśli, kaznodzieja z Palestyny. Nauki Jezusa Chrystusa  

oraz religia, jaką zapoczątkował, obaliły stary ład, zakrzewiły nowe idee i zmieniły świat na zawsze. 
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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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Kolejni cesarze Rzymu próbowali bezskutecznie 
zahamować wzrost rzeszy chrześcijan zalewających ich 
imperium. Do ostatnich pogromów doszło za panowa-
nia Dioklecjana w pierwszych latach IV wieku. W koń-
cu jednak zrozumiano, że dalsza walka nie ma sensu. 
Wyznawcy Chrystusa powoli zaczęli stanowić więk-
szość na kolejnych terytoriach. W 313 roku Konstantyn 
Wielki, choć sam jeszcze wtedy poganin (przyjął chrzest 
dopiero na łożu śmierci), wprowadził w życie Edykt 
mediolański – od tej pory chrześcijaństwo stało się reli-
gią powszechnie tolerowaną.

Stary porządek bezpowrotnie odchodził w zapo-
mnienie, niszczono posągi rzymskich bóstw, a ich świą-
tynie zamieniano w kościoły. Do jeszcze jednego, ostat-
niego rozpaczliwego sprzeciwu wobec nowej wiary 
i chęci uratowania antycznego ładu, doszło za panowa-
nia Juliana Apostaty (361-363r.). Cesarz ten próbował 
siłą zaprowadzić dawne wierzenia, co jednak nie spo-
dobało się jego poddanym – po niespełna dwóch latach 
rządów został prawdopodobnie zamordowany przez 
własnego oficera. 

Kiedy w 380 roku Teodozjusz Wielki uczynił z chrześ-
cijaństwa religię państwową, jedyną oficjalnie dozwolo-
ną, było już oczywistym, że nadchodzi nowa epoka. 

Jak dwie belki zmieniły świat
Dzięki opiece państwa Kościół rósł w siłę. Liczne 

ofiary rzymskich władców, którzy chcieli przypodobać 
się i zyskać wsparcie wpływowych kapłanów, budowa-
ły jego potęgę. Wreszcie jednak nadszedł czas, kiedy 
Imperium Rzymskie musiało upaść i – jak stanowczo 
stwierdził angielski historyk Edward Gibbon – dokona-

ło się to właśnie za sprawą chrześcijańskiej wiary, któ-
ra zdegradowała ład polityczny, społeczny i militarny 
śródziemnomorskiej potęgi. 

Kościół jednak kompletnie się tym nie przejmował. 
Na gruzach Cesarstwa Zachodniego wyrosły liczne 
monarchie barbarzyńskie, zalążki dzisiejszych europej-
skich państw, które błyskawicznie przyjmowały naukę 
Chrystusa. Stary Kontynent wkraczał w nową, tysiąc-
letnią epokę, nazwaną później średniowieczem, której 
symbolem stał się krzyż, a cały porządek społeczny 
i polityczny skoncentrowany był wokół Kościoła.

Choć historia ukazywana jest w wielu obliczach, to 
jednak większość historyków, niezależnie od wyzna-
nia czy poglądów, uznaje Jezusa Chrystusa za najważ-
niejszego człowieka w historii ludzkości, osobę, której 
męczeńska śmierć na krzyżu miała największy wpływ 
na bieg dziejów. Można bowiem sobie wyobrazić, co 
by było, gdyby Hitler nie został przywódcą III Rzeszy 
i nigdy nie doszłoby do wybuchu II wojny światowej. 
Można sobie wyobrazić, jak czytalibyśmy dzisiaj książ-
ki, gdyby w połowie XV wieku Jan Gutenberg nie zasto-
sował metody ruchomych czcionek. Można sobie wy-
obrazić, jak spoglądalibyśmy dzisiaj w Kosmos, gdyby 
Kopernik nie obalił teorii geocentrycznej Ptolemeusza. 
Jednak uzmysłowić sobie świat bez chrześcijaństwa, 
tego chyba zrobić się nie da. Nie sposób przewidzieć, 
czy Imperium Rzymskie przetrwałoby, czy i tak by 
upadło. Jeżeli to pierwsze, to być może dzisiaj wszyscy 
Europejczycy żyliby w jednym państwie, pod rządami 
wspólnego cesarza. Jeżeli zaś stałoby się to drugie, to 
powstaje pytanie, jak wyglądałoby średniowiecze, ja-
kimi ideami by się w nim kierowano, jak wyglądałaby 

sztuka i czy w ogóle epoka ta nie nazywałaby się zgoła 
odmiennie? Czy wobec tego takie postacie jak Marcin 
Luter czy Jan Paweł II odegrałyby w historii jakąkol-
wiek rolę? Można powiedzieć więcej – żadnej roli nie 
odegrałby także Mahomet, bo Islam najpewniej by nie 
powstał. Nie doszłoby do wypraw krzyżowych, wojny 
trzydziestoletniej ani zamachu na World Trade Center. 
Z drugiej strony najpewniej nigdy nie rozwinęłoby się 
szkolnictwo, jakie znamy do dziś, nie przetrwałyby licz-
ne antyczne dzieła, które dzisiaj czytamy dzięki pracy 
mnichów i zapewne mówilibyśmy dzisiaj zupełnie in-
nymi językami. 

Chrześcijaństwo nadal się rozwijało, choć na jakiś 
czas zostało zahamowane przez ekspansję islamu. Naj-
pierw schrystianizowani zostali Słowianie, następnie – 
Normanowie. Wreszcie, w okresie wielkich odkryć geo-
graficznych i ekspansji kolonialnej, wiara w Chrystusa 
dotarła do obu Ameryk, Afryki i Australii. Dziś żyje 
na świecie przeszło dwa miliardy wyznawców religii 
chrześcijańskiej i funkcjonuje ponad dwieście czterdzie-
ści jej odłamów. Kościół  nieustannie boryka się z no-
wymi problemami, których jednak tutaj nie będziemy 
opisywać, bo to artykuł historyczny. W każdym razie, 
podobnie jak dwa tysiące lat temu, być może wszyscy 
stoimy u progu nowej epoki. 

Marek Blacha

1.  Nowy Testament, Ewangelia wg św. Jana, przeł. Dariusz 
Czekalski, Warszawa 2012, s. 182.

2. Imbidiem, s. 183.
3.  Łac. „Galilejczyku, zwyciężyłeś!” – wg legendy miały być 

to ostatnie słowa cesarza Julina Apostaty skierowane do 
Chrystusa.

W słynnej inwokacji do „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza Litwa przyrównana została do zdrowia, 
które na piedestał wynosi się dopiero wtedy, kiedy się 
je straci. Cytując: Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdro-
wie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.

Mówi się, że w dzisiejszych czasach duży procent 
populacji nie umrze z powodu starości, lecz przez cho-
roby nowotworowe, choroby układu krążenia i szereg 
innych chorób cywilizacyjnych wynikających z nasze-
go stylu życia, stresu, zanieczyszczenia środowiska i ze 
spożywania żywności o wąttpliwych walorach zdro-
wotnych. Co roku 16 milionów ludzi na świecie umiera 
nie na skutek zakażeń wirusowych, bakteryjnych czy 
pasożytniczych, a z powodu zawałów, nowotworów, 
udarów czy w wyniku komplikacji cukrzycowych.

To przerażające, ale takie są fakty. Dobra wiado-
mość jest taka, że nasze zdrowie jest w naszych rękach, 

zła – że pomimo całej wiedzy, świadomość (a może 
chęć?) jest bardzo znikoma, a czyny okazjonalne. Naj-
nowsze badania naukowe udowadniają, że tylko w 10% 
przyczyną naszych chorób jest genetyka, w 30% za na-
sze zdrowie odpowiada styl życia, jaki prowadzimy, 
a w aż 60% to, co znajduje się na naszym talerzu.

Utarło się powiedzenie, że nie ma już ludzi zdro-
wych, są tylko źle zdiagnozowani. Winę za ten stan rze-
czy ponosimy często nieświadomie. Niewiele osób sta-
ra się przestrzegać zasad zdrowego stylu życia ćwicząc 
oraz jedząc świeże owoce i warzywa zamiast wysoko 
przetworzonej żywności. Niestety nawet to nie ratuje 
obecnie ludzi przed chorobami i infekcjami. Wiedza 
na temat żywienia, można powiedzieć, nie nadąża za 
destrukcyjną cywilizacją. Produkcja żywności na ska-
lę przemysłową pozbawiła owoce i warzywa witamin 
i składników mineralnych na taką skalę, że jest ich 
mniej nawet do 90% w porównaniu z tymi samymi pro-
duktami sprzed 30 lat. Szczegóły w tabeli obok.

W normalnych okolicznościach, wszystkie cenne 
pierwiastki, rośliny czerpały z ziemi. Podczas rozrostu 
roślina pobierała z gleby około 60 różnych składników. 
Tymczasem dziś ziemia jest nawożona zaledwie trzema 
substancjami: azotem, fosforem oraz potasem. Mamy 
zatem do czynienia z prawie całkowitym wyjałowie-
niem ziemi. Reszta to tylko kwestia czasu.

Dzisiejszy rolnik to w większości przypadków prze-
mysłowiec nastawiony na ilość, nie na jakość produktów. 
Mówi się też, że w obecnych czasach jesteśmy niedoży-
wieni z nadmiaru bylejakiej żywności. Nie zdajemy sobie 
często sprawy, że na co dzień spożywamy produkty mo-
dyfikowane nie będąc o tym informowani. Przykładem 
mogą być kochane przez większość pomarańcze bezpest-
kowe. Jeśli pomarańcza nie ma pestek, to jak się rozmna-
ża? Pestka jest nasieniem, jej brak oznacza brak nasion, a to 
wbrew naturze. Nie znamy jeszcze skutków spożywania 
żywności genetycznie modyfikowanej w długotrwałym 
okresie. Skutki będą widoczne dopiero w przyszłych po-
koleniach, lecz wnioski możemy oprzeć na statystykach 
np. zachorowalności na raka na przestrzeni  lat. 

Żeby nie powodować złego smaku i niechęci do  je-
dzenia – istnieją dobre wieści.  Według starego powiedze-
nia, że każdy jest kowalem własnego losu, każdy decy-
duje, jakie życie prowadzi i co w ciągu dnia zjada. Artur 
Schopenhauer powiedział: Najlepszymi lekarzami na świecie 
są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor. Bo nie sa-
mym jedzeniem człowiek żyje, ważne jest także to, w ja-
kim otoczeniu przebywa i jakie emocje mu towarzyszą.  

Przede wszystkim istotne jest regularne odżywianie i nie-
podjadanie pomiędzy posiłkami. Uwaga – jeden cukierek 
pochłonięty mimochodem nasz mózg uzna za posiłek, 
toteż kiedy myślimy, że jedliśmy w ciągu dnia tylko  trzy 
razy, de facto podług naszego organizmu tych posiłków 
mogliśmy dostarczyć nawet 20! Poza tym wybierajmy 
zdrową, nieprzetworzoną żywność. Czytajmy składy, 
patrzmy na datę ważności, na etykiety, bądźmy świado-
mymi konsumentami! Niech naszą bazą na talerzu będą 
warzywa, zaś bazą żywieniową zdrowy rozsądek. Pamię-
tajmy, że skrajność w żadnym przypadku nie jest dobra. 
Zadbajmy o swoją głowę i psychikę. Traktujmy nasze 
ciało dobrze i bądźmy dla siebie dobrzy. Stres wpływa 
na nasz organizm bardzo negatywnie i może także być 
przyczyną wielu chorób przewlekłych. Bądźmy zatem 
dobrzy, po prostu, a wszystko będzie dobrze.

Monika Jóźwiak

Utrata wartości odżywczych w owocach i warzywach  
(według Geigy Pharmaceutical Company)

Ilość  
w miligramach  

na 100g
1985 1996 2002

Róż- 
nica  
w %

brokuły

wapń 103 33 28 -73%

kwas foliowy 47 23 18 -62%

magnez 26 18 11 -55%

fasola

wapń 56 34 22 -51%

kwas foliowy 39 34 30 -23%

magnez 26 22 18 -31%

witamina B6 140 55 23 -77%

ziemniaki
wapń 14 4 3 -78%

magnez 27 18 14 -48%

warzywa 
korzenne

wapń 37 31 28 -24%

magnez 21 9 6 -75%

szpinak
wapń 62 19 15 -76%

witamina C 51 21 18 -65%

banany

wapń 8 7 7 -12%

kwas foliowy 23 3 5 -79%

magnez 31 27 24 -23%

witamina B6 330 22 18 -95%

truskawki
wapń 21 18 12 -43%

witamina C 60 13 8 -87%

jabłka witamina C 5 1 2 -60%

Ogółem w Polsce 
(dane GUS) 

ONKOLOGIA 
Nowotwory to główna przyczyna zgonów na świecie. 

Na skutek chorób nowotworowych umiera ponad 
8 milionów osób rocznie. W Polsce rak zabija ponad 
110 tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy umiera 

w wyniku nowotworów złośliwych, 

NOwOtwOry w POLsce
(dane GUS i Krajowego Rejestru Nowotworów za 2015 r.)

n zgony
n zachorowania 

* prognoza Krajowej Rady Ludności z 2014 r.

1990    1995     2000    2005     2010    2013  2015         2025* 

163,3
tys.100,6

tys.

156,5

83,4
tys.

163,3
175,0

Jak ugryźć zdrowie?
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Tawerna 
Żeglarska
Stary Port

ul. Straszewskiego 27 
(wejście od 

ul. Jabłonowskich)

10 maja, piątek
Old Metropolitan 

Band
godz. 20:00

11 maja, sobota
Smingus

godz. 20:00 

15 maja, środa
Dzikie Karaiby 
- śladami Jacka 

Sparrowa
godz. 20:00

17 maja, piątek
Rock’n’roll Night

godz. 20:00

18 maja, sobota
Trzy Maszty
godz. 20:00 

25 maja, sobota
Wiesław Wilczkiewicz 

& Friends
godz. 20:00

6 czerwca, czwartek
Andrzej Korycki i 

Dominika Żukowska- 
koncert w Radiu 

Kraków
godz. 20:00 

7 czerwca, piątek
Znienacka Project

godz. 20:00

19 czerwca, środa
Seszele – smak raju  

i rumu
godz. 20:00

28 czerwca, piątek
Preizol Band
godz. 20:00

To nie jest zwykła historia miłosna z hap-
py endem. Janusz Wiśniewski prezentuje nam 
przede wszystkim wirtualny świat dwojga 
obcych sobie ludzi. Na tym właśnie polega 
współczesność tej powieści. Internet łączy, 
tworzy więzi. Bez wychodzenia z domu 
można rozmawiać z innymi, bez względu 
na to, gdzie się znajdują. Ona – młoda mę-
żatka z Warszawy, on – samotny naukowiec 
z Monachium. Nagle łączą się poprzez czat. 
Powieść opowiada ich historię – historię 
można by rzec – totalnie beznadziejnej miło-
ści, od razu skazanej na porażkę. Banalność 
podjętego przez autora tematu zupełnie do 
mnie nie przemawia. Owszem, sposób pro-
wadzenia narracji jest mistrzowski, jednak to 
za mało. Zakończenie jest okrutnie przygnę-
biające. Końcowe strony mówią same za sie-
bie. Można by się zastanawiać, czy ta powieść 
nie została napisana tylko po to, by pokazać 
brak odwagi ludzi do przyjęcia prawdziwego 
uczucia? 

Kobieta nie potrafi pójść za głosem serca 
i zdecydować się na życie u boku ukocha-
nego, a jednocześnie ojca jej dziecka. Posta-
nawia żyć w kłamstwie, oszukiwać siebie 
i jeszcze nienarodzone dziecko. Mężczyzna 
natomiast poddaje się śmierci z powodu jej 
odrzucenia. Nie ma w tym nic odkrywczego. 
Ludzie postępują tak od wieków, dokonują 
wyborów zgodnie ze swoim charakterem i na 
podstawie życiowych doświadczeń. Rozpa-
czają z powodu odtrąconego uczucia, nie wie-
rzą w lepszą przyszłość. Co najważniejsze, 
nie potrafią walczyć i zdobyć się na odwagę 
w trudnych chwilach. 

Tymczasem każda decyzja to jakiś wy-
bór. Od wyborów nie można uciec, jednak 
nie zawsze są one słuszne. Można by się dalej 
zastanawiać, dlaczego właściwie bohaterka 
postanawia nawiązać wirtualną znajomość. 
Wiemy, że nie układało jej się w małżeństwie, 
ale to też nie jest żadna nowość. Można jed-

nak coś z tym zrobić. Tyle, że wtedy nie by-
łoby tej książki..

Nie sposób pominąć pewnych 
walorów tej książki, ma ona bowiem 
w sobie to coś, co nie pozwala jej 
skreślić do końca. Historie, opo-
wiadane przez bohaterów, na-
dają jej swoisty urok. Dzięki 

nim lepiej poznajemy psychikę osamotnionej 
uczuciowo mężatki i samotnego naukowca, 
odczuwamy razem z nimi każdy ból i każdą 
porażkę. Niektóre opowieści są pełne cierpie-
nia i zwątpienia, a poprzez te trudne chwile 
solidaryzujemy się z opowiadającymi. I jeste-
śmy pełni podziwu dla ich duchowej siły. Ja-
kub przeżył śmierć ukochanej, dowiedział się 
po latach o śmierci najlepszego przyjaciela, 
nie miał rodziny – to wszystko w jakiś sposób 
go kształtuje i coś o nim mówi. 

Po przeczytaniu powieści koniecznie 
trzeba obejrzeć jej ekranizację. Wiele opinii 
mówi, iż nie powinno się tego robić, by nie 
zaćmić swojego własnego wyobrażenia o tej 
historii. Oczywiście najgorszym błędem, jaki 
można tutaj popełnić, jest odwrócenie kolej-
ności. Pod żadnym pozorem nie powinno się 
uprzednio oglądać filmu i to nie tylko w tym 
przypadku. Sprawi to nam wielką krzywdę 
podczas czytania. Obrazy z filmu same będą 
się nam układały w głowach i nie zdążymy 
wyrobić sobie własnego obrazu tej powieści. 
Warto jednak porównać film z książką, cho-
ciażby po to, aby sprawdzić, jak reżyser pora-
dził sobie z tak specyficznym scenariuszem. 
Polska premiera filmu miała miejsce dawno, 
15 września 2006 roku, w 8 dni po premie-
rze światowej. Reżyserem i współscenarzystą 
(wraz z Januszem Wiśniewskim) był Witold 
Adamek. Rolę głównych bohaterów ode-
grali Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra. 
Film był kręcony w Warszawie, Wrocławiu, 
Paryżu, Berlinie, Monachium i Nowym Orle-
anie, w którym ekipa jako pierwsza dostała 

pozwolenie na kręcenie po przejściu huraga-
nu Katrina1. W filmie główna bohaterka nosi 
imię Ewa, tymczasem w książce autor nie 
podaje jej imienia. To nie jest jedyna różnica 
między filmem a książką. Na pewno warto 
wspomnieć o optymistycznym zakończeniu, 
które lepiej przemawia do widza. Witold 
Adamek miał świadomość, że samobójstwo 
głównego bohatera nie zadecyduje o sukce-
sie filmu. Zmienił też wiele innych wątków. 

Moim zdaniem dobór aktorów był niesz-
czególnie trafiony, nie oddaje on bowiem za-
mysłu autora powieści. Trzeba przyznać, że 
opis głównej bohaterki różni się w znacznej 
mierze od wizerunku Magdaleny Cieleckiej. 
Co więcej, tytułowa bohaterka wyjechała do 
Paryża z przyjaciółkami, Alicją i Joanną. Film 
pokazuje tylko jedną, w dodatku ze zmienio-
nym imieniem na Iwonę. Zmiany w scenariu-
szu nie są jedynym mankamentem produkcji. 
Film zajął 9 miejsce w rankingu sporządzo-
nym przez stopklatka.pl na największe roz-
czarowanie filmowe 2006 roku. Taka ocena 
użytkowników portalu wcale nie dziwi. Dla-
czego? Samotność w sieci to w sumie banal-
na historia opowiedziana w nudny sposób. 
Chwilami nuży, nie wciąga na dłużej. Spra-
wia, że ma się ochotę wyłączyć w połowie. 
Oglądając ten film, można (i aż chce się!) robić 
mnóstwo różnych rzeczy. Pobieżne spojrze-
nie na ekran monitora w zupełności wystar-
czy, aby wiedzieć, w jakim jesteśmy punkcie. 
W filmie nie ma napięcia obecnego w książce. 
Realizacja filmowa tego popularnego bestsel-
leru nie oddaje jego osobliwej narracji - a ta 
jest w niej najcenniejsza. 

Samotność w sieci ma zarówno wielu zwo-
lenników, jak i przeciwników. Z pewnością 
jednak zdecydowanie przeważają ci pierwsi. 
Bestsellerem nie określa się przecież każdej 
wydanej powieści. To, czego się w niej doszu-
kują sprzymierzeńcy, to idealne nawiązanie 
do współczesności i nowoczesności. Wirtu-
alne znajomości, uczucia budowane na odle-
głość, porażki i frustracje z tym związane – to 

codzienność w naszych czasach, choć nie-
wielu autorów porusza te kwestie. Praw-
dę mówiąc, to każdy związek, a właściwie 
każda znajomość, powstała w Internecie to 
materiał na dobrą powieść. Temat jest do-
bry, trzeba tylko pomyśleć nad jego reali-
zacją. Tytuł opisywanej powieści jest strza-
łem w dziesiątkę – przyciąga i zastanawia. 
Użytkownicy sieci szukają w niej najczęściej 
kogoś, z kim mogliby się czymś podzielić. 
Na forach omawiają swoje zainteresowania, 
na czatach wymieniają poglądy. Samotność 
w sieci jest wszechobecna. To ona decyduje 
o tym, czego szukamy, na jakich portalach 

i na jaki temat. Sieć to wielka przestrzeń, 
w której – tak jak w życiu, można czuć 
się samotnym.

Jolanta Madej

1.  W wyniku huraganu w Nowym 
Orelanie w 2005r., zginęło 1836 
osób, a 705 zostało uznane za 
zaginione. Zniszczenia wyceniono 
na ponad 81 miliardów dolarów

Samotność w sieci 
– hit czy kit?

Kino, telewizja, księgarnie, biblioteki… – niegdyś aż huczało  
od sukcesu Samotności w sieci. Ciężko jest jednak zająć jakieś 

stanowisko wobec czegoś, czego się nie zna. Przyszedł czas,  
aby sprawdzić walory tej powieści wydanej w 2001 roku. 
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Happy Hours

rura piwa
codziennie do godz. 16:00

Kraków, ul. podwale 6-7, tel. 12 428 26 50

www.ckbrowar.pl, FB: CKBrowar

5 l. C.K. Jasne 50 zł zamiast 75 zł

3,3 l. C.K. Jasne 33 zł zamiast 55 zł

C.K. Browar

P O B I E R Z  I  S P R A W D Ź  N A S

APLIKACJA MOBILNA — BARBAKAN TAXI

609 400 400
www.taxi.barbakan.krakow.pl

TOSCANAPizzeria PiAzzA godzinyotwarciapn-nd10:0023:00

12 638 80 00
500 857 600

w rAzie wyPAdku 
...głOdu dzwONić
Bronowice, ul. Cicha 19

Bronowicka

J. Lea

Armii Krajowej

Pi
as

to
w

sk
a

Ci
ch

a

TOSCANA

www.pizzapiazza.pl
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Z okazji Światowego Dnia Poezji, który przypadał 
na 21 marca, postanowiłam w tym felietonie pochy-
lić się nad poezją jako jedną z najpiękniejszych prób 
uchwycenia ulotności chwili i opisania upływu czasu, 
zatrzymania tego, co wydaje się nieuchwytne. Poezja 
sprawia, że wszelkie bolączki znikają, przestają mieć 
znaczenie, a świat staje się piękniejszy. Pozwala na wy-
krzyczenie się, wypłakanie, na upadek i podniesienie 
z bruku. 

Przelewanie na papier myśli, uczuć, emocji posiada 
dla mnie ogromny walor terapeutyczny, ponieważ od 
kiedy dla „wielu” stałam się „uszkodzonym modelem”, 
a dla „niewielu” pozostałam wartościowym człowie-
kiem, kartka papieru oraz pióro były i wciąż są moim 
powiernikami, lekarzami, przyjaciółmi. Pisanie wier-
szy to remedium na to, co mnie spotkało, pozwalało mi 
(i nadal pozwala) na oczyszczenie duszy i serca, a tym 
samym na wylanie i wyrzucenie tego wszystkiego, 
co mnie zatruwało od wewnątrz. Ponadto poezja 
jest najkrótszą drogą do odkrywania ludzkiej 
wrażliwości, której zabieganym ludziom tak 
bardzo brakuje. A przecież każdy z nas potrzebuje 
czasami wpaść w stan „nirwany”, niebytu, uwolnienia 
się z tego „pędzącego stada bizonów”, by poczuć się 
wolnym w każdym znaczeniu tego słowa.

Taką wolność daje poezja, która w XXI wieku przy-
brała krótką formę, ale za to naładowana jest ogrom-
nym ładunkiem emocjonalnym. Jest to niesamowity 
walor tego rodzaju literackiego, ponieważ krótki tekst 
napisanym prostym językiem, bez udziwnień, można 
objąć jednym rzutem oka, w bardzo szybkim czasie, 
a przy tym łatwo wpada w ucho. Taki zabieg daje pole 
do popisu nieograniczonej wyobraźni czytelnika, poru-
szając przy tym jego najczulszą strunę – strunę człowie-
czeństwa. Podobnie było ze mną.

Gdy w moim życiu zabrzmiała ta „najczulsza stru-
na” postanowiłam skoncentrować się na poezji, w któ-
rej dostrzegłam potencjał terapeutyczny. Rytuał pisania 
daje mi moc, przynosi uspokojenie, wzmacnia pew-
ność, że coś po mnie pozostanie. Kiedy z kolei czytam 
to, co napisałam, wielokrotnie znajduję klucz do drzwi, 
które były dla mnie dotychczas zamknięte, niedostęp-
ne, a dzięki tworzeniu stają przede mną otworem.

Warto dodać, że siła słowa pisanego jest ogromna, 
zwłaszcza w XXI wieku, chociaż nie zawsze zdajemy 

sobie z niej sprawę. Dlatego tak ważne jest, by używać 
go świadomie, krótko i na temat – tak jak we współ-
czesnej poezji, która pomimo swojej krótkiej i wydawa-
łoby się lapidarnej treści – daje całą paletę możliwości 
dla każdego. Dla mnie także, gdyż moja twórczość nosi 
wyraźne piętno walki z chorobą, losem, własnymi roz-
terkami. Jest pewnego rodzaju dialogiem, jaki toczę 
z samą z sobą, któremu towarzyszą głębokie przeży-
wanie i wyrażanie własnych emocji za pośrednictwem 
słowa pisanego w „szatę poezji ubranego”

Poeci XXI wieku winni czuć, myśleć, obserwować, 
przeżywać, cierpieć, cieszyć się słowami i poprzez sło-
wa. Słowa, które nie muszą być długie, ale winny być 
sensowne, słowa, które zaklinają życie – w wiersze.

Warto także dodać, iż poezja w codzienności XXI 
wieku ma tyle odcieni i barw, ile gwiazd na niebie, 
a może i więcej. Niby przyjęło się mówić, jak widać 
mylnie, że poezja odchodzi do lamusa, a tu proszę – nie 
dość, że jest przeciwnie, to jeszcze wzbija się na wyży-
ny. Jak się okazuje, w pragmatycznym świecie, gdzie 

coraz częściej mówi się o kryzysie literatury pięknej, 
poezja przeżywa swój renesans, i to w każdej postaci.

Zatem może jeszcze warto się zastanowić, czym we-
dług piszących jest poezja we współczesnym świcie? Ja-
kie ma walory, funkcje, zalety? Co nam, piszącym, tak 

naprawdę daje? Tak wiele pytań i jeszcze więcej od-
powiedzi, bowiem każdy odpowie inaczej – i bardzo 
słusznie, bo właśnie o to w tym chodzi. Tak jak ludzie 

są różni, tak i poezja posiada nieskończoną ilość od-
mian. Z publikowanych tekstów wynika, że dla jed-
nych poezja jest ucieczką od trudów codzienności, 
dla drugich terapią na całe zło tego świata, a jesz-
cze dla innych po prostu wyrazem pasji tworzenia 

i przelewania na papier swoich myśli, uczuć i emocji.
Istotne jest dla mnie jednak, aby poezja przede 

wszystkim bawiła, wzruszała, wyzwalała refleksję, 
zaskakiwała, skłaniała do myślenia i analizowania, 
„budziła” te pokłady ludzkiej wrażliwości, które 
bardzo skutecznie „usypia” pęd życia, jakiemu je-
steśmy codziennie poddawani. 

Ponadto współcześni poeci, wplatając w swoją 
twórczość aluzje, symbole, alegorezy, metafory, para-
frazy, znacznie poszerzają horyzonty myślowe czytel-
nika, a tym samym pozwalają wzbudzić ciekawość, re-
fleksję, moment zadumy i wyciszenia, chwili tylko dla 
nas. I właśnie taka jest dla mnie poezja w codzienności 
XXI wieku – nie tylko prowokuje, pobudza, drażni, wy-
wołuje całe spektrum najróżniejszych emocji, ale i skła-
nia do głębokiego myślenia. Sprawia, że żyjąc w przy-
tłaczającym nadmiarze zbytków, jakie nas otaczają (no 
może mnie akurat nie) oraz w zawrotnym tempie, któ-
re de facto sami sobie narzucamy, poszukujemy coraz 
bardziej wyciszenia, odizolowania się od codzienności, 
kontemplacji, rozmowy o tym, co naprawdę ważne. 
I wówczas z pomocą przychodzi literatura piękna, po 
którą coraz częściej sięgamy, albowiem nie tylko le-
czy zranioną duszę, ale i „skopane przez życie” ciało. 
A przecież każdy chce być zdrowy.

Reasumując, poezja była, jest i pozostanie tą częś-
cią duszy, która potrafi zdziałać cuda, z niemożliwego 
uczynić możliwe, a z niczego – wszystko. Jest antido-
tum, dlatego poeci czują się jakby unosili się w obło-
kach nieba, gdzie wszystko jest możliwe. Tego też życzę 
wszystkim piszącym oraz czytającym.

Kasia Dominik

Kiedy student kończy swoją obecność w murach 
uczelnianych, zaczyna rozglądać się za pracą. Często 
działalność zarobkowa podejmowana jest jeszcze w cza-
sie nauki. Niestety, przez niemalże cały okres edukacji 
nie ma prawdziwych lekcji o życiu. Wiedza o społeczeń-
stwie? Nie, nie o takie zajęcia chodzi. Konsekwencją 
tego braku jest możliwość szerzenia się różnorodnych 
zachowań patologicznych. Brak odpowiedniej wiedzy 
nie musi wiązać się z przyzwoleniem na nie, ponieważ 
intuicyjnie można odczuwać, że coś jest nie tak. Jednak 
sporo osób w przypadku wystąpienia w pracy właśnie 
mobbingu będzie się zastanawiać, czy nie nadinterpre-
tuje sytuacji i nie odbiera źle sygnałów kierowanych ku 
nim przez pracodawcę czy współpracowników. 

Nie warto zachodzić w głowę i wymyślać same-
mu nazwy i teorii na temat odczuwanego dyskomfortu 
w pracy! Warto wiedzieć, czym jest mobbing i jak sobie 
z nim poradzić.

Przede wszystkim mobbing wywodzi się z angiel-
skiego słowa „to mob” i może być tłumaczony jako: 
„gnębić”, „zaatakować kogoś”. W ogólnym ujęciu jest 
to emocjonalne nadużycie, psychologiczny terror lub 
zastraszanie w miejsce pracy.

Aż do początku lat 80. XX wieku patologią w pracy 
nazywano jedynie przemoc fizyczną. Dlaczego? Zosta-
wiała ona widoczne ślady i można było to negatywne 
zjawisko z łatwością sprocedurować. Jednak rozwijają-
ce się kultura pracy sprawiła, że dostrzeżono, iż jesz-
cze są inny typy przemocy, która nie jest tak łatwo wy-
chwytywana. W 1984 roku szwedzki lekarz psychiatra 
i psychosocjolog H. Leymann użył terminu mobbing 

dla określenia „terroru psychicznego na wybranych 
pracownikach w miejscu pracy. Mowa tu o znęcaniu 
psychicznym, którego konsekwencje wydają się wca-
le nie mniej poważne niż ma to miejsce w przypadku 
przemocy fizycznej”1.

Dr Leymann przedstawił 45 zachowań, których 
charakter można określić jako mobbingowy. Ujęto je 
według pięciu kryteriów:
l  zaburzenie komunikowania się (m. in. organiczenie 

ofierze możliwości wypowiadania się, reagowanie na 
wypowiedzi ofiary krzykiem, krytykowanie wyko-
nywanej pracy, upokarzające gesty i spojrzenia, nie-
przyjemne aluzje; groźby ustne i pisemne),

l  zaburzenie stosunków społecznych (m. in. izolowanie 
ofiary poprzez unikanie rozmów z nią, przesadzenie 
w miejsca z dala od innych pracowników, zabrania-
nie współpracownikom rozmów z ofiarą, niedotrze-
ganie jej obecności),

l  zaburzenie społecznego odbioru osoby (m. in. ob-
gadywanie, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, su-
gerowanie problemów ze zdrowiem psychicznym 
i kierowanie na tego typu badania, drwiny z niepeł-
nosprawności, parodiowanie, wyśmiewanie się z ży-
cia prywatnego i przekonań ofiary, w tym religijnych 
czy politycznych, propozycje seksualne),

l  zaburzenie jakości sytuacji życiowej i zawodowej (m. 
in. wskazywanie do wykonania prac nieadekwatnych 
do stanowiska pracy ofiary, odbieranie zadań czy zle-
ceń, zarzucanie pracą, negatywna ocena pracy, dys-
kredytowanie w oczach przełożonych czy współpra-
cowników), 

l  zaburzenie funkcjonowania zdrowotnego (m.in. 
zmuszanie do wykonywania prac negatywnie odbi-
jających się na zdrowiu, stosowanie nieznacznej prze-
mocy fizycznej lub grożenie nią, fizyczne znęcanie 
się, obarczanie kosztami finansowymi; powodowanie 
szkód psychicznych w pracy i w miejscu zamiesz-
kania osoby mobbingowanej, propozycje i działania 
o charakterze seksualnym)2.

Jak radzić sobie z mobbingiem? 
1. Nie udawaj, że nic się nie dzieje!
2. Nie szukaj winy w sobie!
3.  Powiedz mobberowi, że nie akceptujesz jego za-

chowań.
4.  Jeśli mobberem jest współpracownik, porozma-

wiaj z przełożonym.
5. Złóż oficjalną skargę. 
Pamiętaj! Zgodnie z obowiązującym w Polsce Ko-

deksem Pracy „pracodawca jest obowiązany przeciw-
działać mobbingowi” (art. 94 § 1).

W Polsce istnieje Krajowe Stowarzyszenie Anty-
-mobbingowe (http://www.mobbing.most.org.pl/). Moż-
na dzwonić i pisać. Adres i telefon podane są na stronie 
internetowej. Warto zapytać o poradę!

A. Kuchnia-Wołosiewicz  
(polonistka, pedagog specjalny, kulturoznawca)

1.   Izydorczyk A., Kęsa A., Mobbing w miejscu pracy jako 
przejaw patologii w procesie zarządzania, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Łódzkiej” 2015, z. 62, nr 1202, s. 79.

2.  Za Sojka W., Walczuk K., Mobbing – socjologiczno-prawny 
zarys zagadnienia, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015, 
nr 1, s. 148 - 149.

Patologia zarządzania personelem – mobbing

Poezja w codzienności XXI wieku
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Księgarnia Akademicka
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków, tel. 12 431 27 43

Księgarnia Akademicka została założona w 1992 roku. Działamy w środo-
wisku akademickim Krakowa prowadząc działalność księgarską i wydawni-
czą. Rocznie publikujemy ponad 100 tytułów książek i czasopism specjali-
stycznych, głównie z dziedziny humanistyki, ale również z zakresu prawa, 
medycyny i ekonomii. Zapraszamy do księgarni wydawnictwa, w której 
znajdziecie szeroki wybór podręczników akademickich i książek naukowych 
zarówno z największych wydawnictw na rynku, jak i z pomniejszych oficyn.

Dla studentów 
10% rabatu

www.akademicka.pl
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NAGRODY W KONKuRSiE

Weź udział, zgarnij atrakcyjne nagrody!

Bielsko-Biała

Katowice

Kraków

Łódź

Opole

Warszawa

Wrocław

NOWOŚĆ FILM

John Wick 3

John Wick próbuje opuścić Nowy Jork po tym, jak zostaje wydalony  
z organizacji zabójców za morderstwo członka Wysokiego Stołu. 
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NOWOŚĆ FILM Podły, 
okrutny, 

zły

Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, 
okrutny, zły? Losy Bundy’ego śledzi cała Ameryka 

– to pierwszy proces w historii transmitowany 
przez telewizję. Zakochane kobiety przyjeżdżają na 
salę sądową. Bundy zyskuje medialną sławę oraz 

rzeszę wierzących w jego niewinność fanek. Liz musi 
zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić 

siebie i córkę? Kronika zbrodni Teda Bundy’ego  
z perspektywy jego długoletniej dziewczyny Elizabeth 

Kloepfer, która nie wierzyła w prawdę o nim.

czarnobyl
Miniserial „Czarnobyl” to fabularyzowana wersja historii katastrofy sprzed ponad 
30 lat, która stanowiła zagrożenie także dla Polski. 28 kwietnia 1986 roku w elektrowni 
jądrowej na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do eksplozji. Uwolniona 
podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze 
na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie.

NOWOŚĆ serIaL

ROZWiĄZANiE KWiETNiOWEGO KONKuRSu

Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni  
od daty 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:
Kamila Mela PŁ Łódź

Milena Michałek PŁ Łódź
Dominika Siejkowska PŁ Łódź
Martyna Krakowiak UŁ Łódź 

Zuza Kubiak UP Lublin

Dawid Gwóźdź PO Opole
Michał Kołodziejczyk PO Opole

Patrycja Czarnecka PW Warszawa
Ida Cieślak AWF Wrocław

Mateusz Parciak PW Wrocław
Róża Szerement Sukces Edukacja Wrocław

Prawidłowa odpowiedź to: B, E, F, G
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Czy mogłaby pani opowiedzieć nam o swoich stu-
diach? Czy kierunek, który pani wybrała już wtedy 
był ściśle związany z zainteresowaniami?
Studiowałam politologię na Uniwersytecie Opol-

skim. To było dość zaskakujące samo w sobie, że osta-
tecznie trafiłam właśnie na politologię, bo miałam 
studiować filologię polską. Zawsze interesowałam się 
literaturą i aplikując na studia wybierałam się na filo-
logię. Politologia była wyjściem awaryjnym, ale wiele 
osób doradzało mi, że politologia jest lepszym rozwią-
zaniem; wtedy zresztą ten kierunek był bardzo popular-
ny i ostatecznie wylądowałam w Opolu, czego nie żału-
ję. Pięć lat studiów – najpierw licencjackie na politologii, 
później też politologia ze specjalnością dziennikarską 
to czas bardzo owocny pod względem naukowym, ale 
także jeśli chodzi o moją aktywność pozauczelnianą.

Na jednych z zajęć opowiadała pani o działalności 
w radiu studenckim? Czy nie chciała pani pójść 
w tym kierunku?
To było Radio Emiter (działające przy Politechnice 

Opolskiej – przyp. red.). Trochę poszłam w tym kie-
runku, bo później pracowałam przez chwilę w Radiu 
Plus, obecnym Radiu Doxa. Była to współpraca, która 
nawiązała się po praktykach studenckich. Robiłam wte-
dy bardzo dużo rzeczy jednocześnie, tak było zresztą 
przez całe studia i ostatecznie w czasie pracy w Radiu 
Plus zdecydowałam się jednak pójść na poloni-
stykę... Równocześnie pracowałam i stu-
diowałam dwa kierunki i nie dało się tego 
pogodzić, więc zrezygnowałam – najpierw 
z polonistyki, później z radia, zostając 
przy tym, co było od początku, czyli stu-
diach politologicznych.

Czy czuje się pani spełniona w pracy 
wykładowcy, a zarazem badacza nauko-
wego?
Bardzo. Myślę, że ta praca to 

jedna z najlepszych rzeczy, jakie 
mi się w życiu przytrafiły. To, 
że w ogóle się udało, bo począt-
kowo idąc na studia doktoran-
ckie miałam dosyć mało wiary 
w siebie. Zawsze to było moje 
marzenie, lubiłam czytać lek-
tury, które przerabialiśmy na 
zajęciach – zwłaszcza z teorii 
polityki, filozofii, czy socjolo-
gii – zawsze mnie to intereso-
wało i na dłużej zatrzymywa-
łam się przy tematach różnych 
lekturach, ale wydawało mi 
się, że praca akademicka to 
jest trudne do zrealizowania 
i wymagające zajęcie… trudno 
nawet określić, czego – pewnie 
poświęcenia, samozaparcia, ale też 
możliwości, na przykład finanso-
wych. Działalność naukowa, któ-
ra bardzo mocno absorbuje, była 
dla mnie trudna na pierwszym 
roku studiów doktoranckich. 
Jak w ogóle doszło do tego, że 
znalazłam się na studiach dok-
toranckich? Napisałam pracę 
magisterską, która w odczuciu 
mojego promotora, prof. Bogu-
sława Nierenberga, była bardzo 
dobra i właśnie on zachęcił mnie 
do tego, żeby aplikować. Do-

stałam się i okazało się, że jakoś tę ścieżkę przeszłam 
i może nawet lepiej niż początkowo myślałam, że przej-
dę. Wracając do pytania: ja naprawdę kocham to, co ro-
bię i z tego też powodu jestem pracoholikiem. Często 
zdarza mi się, że jadąc np. na dwutygodniowe wakacje 
myślę: „ile ja tu czasu stracę!” <śmiech>. Bardzo lubię 
prowadzić badania, na co niestety coraz mniej mam 
czasu, bo nasza praca w dużej mierze polega na wyko-
nywaniu obowiązków administracyjnych.

A co z pracą ze studentami?
Dydaktyka też jest sporą częścią tej pracy, bardzo 

lubię kontakt ze studentami i nie wiem, czy mam takie 
szczęście, czy studenci tacy są, ale zawsze jestem usa-
tysfakcjonowana pracą z nimi, bo to są często po prostu 
ciekawi ludzie. Muszę to mocno zaakcentować, zresz-
tą w rozmowach z kolegami i koleżankami po fachu 
protestuję, kiedy mówi się, że studenci są coraz mniej 
kreatywni, mniej chętni do pracy. Kiedy patrzę na was, 
wydaje mi się, że niewiele różnicie się od mojego poko-
lenia, de facto to trochę tak, jakbym widziała nas w wa-
szym wieku. Nie wiem, czy to moje szczęście, że trafiam 
na takie grupy <śmiech>, czy po prostu tak jest, że jeste-
ście ciekawi świata. Może trochę przeszkadza mi to, że 
studia są jednak masowe i wprawdzie nie wiem, jak to 
będzie w przyszłości, ale marzą mi się mniejsze grupy 
seminaryjne, praca indywidualna, bardziej mentorska, 

grupy, z którymi będzie można prowadzić bada-
nia i angażować się w dłuższe projekty.

W dużych grupach ciężko jest nawiązać kon-
takt z każdym studentem, współpracować 
i rzetelnie ocenić jego pracę.

Tak, jest to rzeczywiście trudne. Jak pra-
cuję z kimś już kilka lat, to znam te osoby, 
natomiast kiedy mam np. ogromną grupę 

na pierwszym roku trudno tak naprawdę do 
każdego dotrzeć i pojawia się szereg prob-

lemów związanych już nie tylko z ko-
munikacją, ale też z oceną ewen-
tualnego potencjału studenta czy 
po prostu wystawieniem oceny.

Czy poza tymi obszarami pracy, 
o których już mówiliśmy, zajmu-
je się pani czymś jeszcze?

Jestem obecnie zastępcą re-
daktora naczelnego „Kwartalnika 
Zarządzania Mediami” wydawa-
nego przy Instytucie Kultury Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, bo tam 
też pracuję od roku, a z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim jestem związana 

od trzech lat. Co jeszcze poza działal-
nością stricte naukową i uczelnianą? 
Tu już bardziej hobby, na przykład 
gry planszowe: staram się, w miarę 
możliwości bywać w krakowskim 
środowisku fanów gier planszo-
wych. Na tyle, na ile mogę, bo czasu 
jest coraz mniej, natomiast w życie 
kulturalne aktywnie się już nie an-
gażuję, pozostaję biernym uczestni-

kiem różnych wydarzeń. To jest coś, 
co rzeczywiście się zmieniło po moim 

przeniesieniu się do Krakowa. Nie 
studiując w danym mieście trud-

niej jest wniknąć w jego tkankę, 
żyć życiem kulturalnym, współ-
tworzyć je. Kiedy mieszkałam 
w Opolu przez 8 lat znałam 

– nadal znam – ludzi, którzy tworzą miasto, działają 
w przestrzeni kulturalnej i siłą rzeczy w tych wydarze-
niach uczestniczyłam, nawet dzisiaj częściej uczestniczę 
w wydarzeniach kulturalnych w Opolu niż w Krako-
wie. Kraków to też logistycznie trudne miasto, trzeba 
np. organizować sobie transport, a Opole ma tę niesa-
mowitą zaletę, że można wszędzie dojść pieszo.

W swoich badaniach porusza pani kwestię Faceboo-
ka i tego, jak staje się on koniecznością, a nie wybo-
rem. Jakiej rady udzieliłaby pani młodym osobom, 
które bezkrytycznie podchodzą do korzystania 
z mediów społecznościowych?
Zachęciłabym ich na pewno do wstrzemięźliwości 

w publikowaniu czegokolwiek. Badania, które prowa-
dziłam, pokazały, że Facebook często jest właśnie przy-
krą koniecznością, czymś, czego niekoniecznie chcecie, 
a musicie używać z powodów o charakterze informa-
cyjno-komunikacyjnym. Zachęciłabym do wstrzemięź-
liwości w publikowaniu dlatego, że nasze poglądy się 
zmieniają, my sami ewoluujemy, a często coś, co z pozo-
ru wygląda jak niewinna zabawa, może przerodzić się 
w hejt i mieć negatywne konsekwencje. Zachęcałabym 
do tego, żeby publikować rozważnie, nie dać się zwa-
riować i nie przejmować się nadmiernie tym, co dzieje 
się w przestrzeni Facebooka, czyli jakimiś dyskusjami, 
sporami… Często obserwuję takie sytuacje, że ludzie 
są w stanie na Facebooku pokłócić się, obrazić i usunąć 
wzajemnie z grona znajomych <śmiech>. Zachęciła-
bym do tego, żebyście nabrali większego dystansu do 
Facebooka; czasem w przypływie chwili opublikujemy 
jedno czy dwa słowa za dużo. Później, kiedy emocje 
opadną, możemy usunąć post, ale często jest tak, że 
musimy konsekwentnie – żeby np. nie stracić twarzy 
– trzymać się pierwotnie obranego poglądu, co nieko-
niecznie idzie w parze z tym, co faktycznie myślimy.

Zwłaszcza, że w Internecie nic nie ginie…
Tak, zdecydowanie. Dlatego trzeba uważać, np. na 

to, jakie zdjęcia wrzucamy, czy nie publikujemy zdjęć 
naszych znajomych bez ich zgody, zwłaszcza takich, 
które mogłyby im jakoś zaszkodzić.

Czy ma pani jakieś motto życiowe? Coś, czym kie-
ruje się w podejmowaniu decyzji?
Dobre pytanie <śmiech>. Czy mam jakieś motto ży-

ciowe… Nie. Ja chyba działam bardzo często pod wpły-
wem emocji i chwili. Mottem najbardziej pasującym 
byłoby: „Lepiej coś zrobić i żałować, niż żałować, że się 
czegoś nie zrobiło”. Do tego jest mi najbliżej i rzeczy-
wiście tak zwykle działam, może nie tyle impulsywnie, 
co odważnie i robię wiele rzeczy, z którymi np. często 
wydaje mi się, że sobie kompletnie nie poradzę, ale te-
stuję w ten sposób siłę swojego charakteru sprawdzam 
się. Dzięki temu udało mi się zrobić wiele rzeczy, o któ-
rych – gdyby ktoś na przykład 10 lat temu powiedział, 
że zrobię – nie uwierzyłabym.

Każdy będąc dzieckiem marzy o jakimś zawodzie. 
Kim chciała być pani w dzieciństwie?
W dzieciństwie chciałam być weterynarzem, bo za-

wsze kochałam zwierzęta. Wychowywałam się na wsi 
i zawsze w moim domu były zwierzęta, zwłaszcza psy. 
Później były marzenia o medycynie, ale z drugiej stro-
ny mocno ciągnęło mnie do humanistycznych przed-
miotów, więc trochę byłam rozdarta pomiędzy książka-
mi, które uwielbiałam, a potrzebą bycia blisko natury, 
pomagania, przede wszystkim właśnie 
w kontekście ratowania zwierząt. To za-
wsze była moja potrzeba: żeby robić coś 
dobrego dla świata. Moja ścieżka rozwoju 

Kocham to, co robię
W ramach cyklu Poznaj swojego wykładowcę  

rozmawiamy z dr Malwiną Popiołek. Swoją przygodę 
z Uniwersytetem Opolskim rozpoczynała jako studentka, 

obecnie przekazuje wiedzę młodzieży studiującej w Opolu 
oraz w Krakowie. Opowie nam o początkach kariery, 

Facebooku i ciągłej podróży pomiędzy dwoma miastami. 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu.
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zawodowego była momentami zaskakująca; miałam 
iść na filologię, w ostatniej chwili wyszła politologia, 
ale wszystko potoczyło się tak, że w ostatecznym roz-
rachunku jestem zadowolona. Może podświadomie 
czułam, że będę jednak lepszym nauczycielem akade-
mickim niż weterynarzem <śmiech>.

Czy myślała pani kiedyś o tym, żeby zmienić pro-
fesję, to znaczy nie być wykładowcą akademickim? 
Może nie teraz, ale w przyszłości?
Zastanawiałam się nad tym ostatnio i myślałam: 

kurczę, a może by tak spróbować czegoś nowego? Ale 
nie, nie wyobrażam sobie siebie na przykład w kor-
poracji. Jestem rebeliantem i mam w sobie bardzo 
dużo buntu i na pewno praca w organizacjach, które 
mają sztywne zasady, z którymi nie do końca bym 
się zgadzała nie wchodzi w grę; długo bym tam nie 
wytrzymała. Zaraz uruchomiłby się mój instynkt bun-
towniczy. Praca naukowa daje dużo… nie wiem, czy 
swoboda to dobre słowo patrząc na to, że właściwie 
wszędzie muszę zabierać ze sobą komputer i właści-
wie zawsze jestem w pracy, bo nawet, jak mam czas 
wolny, to o przeczytanych książkach często myślę pod 
kątem wykorzystania ich w pracy. Na pewno jednak 
ta praca daje dużo możliwości rozwoju, człowiek cały 
czas zmusza się do elastyczności, testowania siebie 
w różnych sytuacjach, ciągle stoją przed nami nowe 
wyzwania, zmieniają się ustawy; dużo jest wyzwań 

związanych z rzucaniem się na głęboką wodę, staże 
zagraniczne, wyjazdy. To jest coś, co ja bardzo lubię, co 
pozwala mi się sprawdzić i przede wszystkim utrzy-
mywać kontakt intelektualny ze studentami, z kole-
gami i koleżankami z pracy, z bardzo doświadczoną, 
starszą kadrą profesorską, co jest bardzo pouczające. 
Możliwość obcowania z mądrymi ludźmi – to też jest 
wyzwanie intelektualne i choć czasem zastanawiam 
się, jakby to było robić coś innego, to myślę, że nie 
chciałabym. Nie stoję co prawda przed tym wyborem, 
ale gdybym stanęła, to praca naukowa, działalność 
akademicka to jest coś, co kocham robić, więc dlaczego 
miałabym robić coś innego? <śmiech>.

A w jaki sposób godzi pani podróże pomiędzy Opo-
lem a Krakowem? To musi być czasami męczące.
Logistycznie trzeba się czasami wspinać na wyży-

ny: jak to zrobić, jak się przemieścić w krótkim czasie 
z punktu A do punktu B. Rzeczywiście jest to trudne, 
zwłaszcza w takich dniach, kiedy w Krakowie wczoraj 
była zamieć i sam wyjazd z miasta zajął mi półtorej go-
dziny, a wyjechałam godzinę wcześniej niż zwykle. Czy 
to mnie nie męczy? Bywa tak, że faktycznie tuż przed 
końcem semestru myślę, że już potrzebuję odpoczyn-
ku, ale zwykle kończy się semestr, są wakacje albo ferie 
zimowe i to mija, człowiek zaczyna tęsknić za takim za-
bieganiem. Jeśli chodzi o Opole, to ja bardzo chętnie tu 
wracam, właściwie za Opolem często tęsknię, bo lubię 

to miasto. Nie jestem z tych osób, które nie doceniały 
Opola mieszkając tutaj; ja Opole doceniałam, to jest wg 
mnie takie idealne, „kompaktowe” miasto, po którym 
można poruszać się pieszo – a ja uwielbiam chodzić 
pieszo. W Krakowie niestety muszę przemieszczać się 
komunikacją miejską albo samochodem, a wolę chodzić 
na piechotę, bo wtedy bardziej czuję miejsce, w którym 
jestem. Studiowałam we Wrocławiu logopedię i tam 
jeszcze byłam w stanie poruszać się pieszo, natomiast 
w Krakowie nie mam takiej możliwości. Kraków jest 
oczywiście miastem pięknym i ma wiele walorów, fan-
tastycznych miejsc, natomiast do Opola przyjeżdżam 
zawsze naprawdę chętnie i sprawia mi to przyjemność. 
Zarówno, jeśli chodzi o miasto, jak i miejsce – to jest 
moja macierzysta uczelnia i bardzo lubię ludzi, którzy 
tutaj są; wykładowców i studentów. Kilka projektów, 
które realizowałam ze studentami wspominam z bar-
dzo dużym sentymentem i myślę, że mimo trudności 
logistycznych to się na razie nie zmieni.

Bardzo dziękujemy za rozmowę!
Dziękuję.

Tekst: Natalia Worek,  
Monika Chmielarz, Dawid Machecki

Foto: archiwum prywatne

 Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Studencka. Ma-
gazyn studentów Uniwersytetu Opolskiego”, luty 2018

Dziewczyny, jak się poznałyście?
M: Poznałyśmy się w liceum, tak się składa, że 

większa część zespołu chodziła do klasy humanistycz-
nej LO w Nysie, znanym jako „Rolnik”.

A czy możecie zdradzić, jaka historia kryje się za 
powstaniem zespołu? Skąd wziął się w ogóle po-
mysł na to, by śpiewać i tworzyć wspólnie?
M: Właśnie w liceum bardzo często brałyśmy 

udział w konkursach poezji śpiewanej, a przez wzgląd 
na to, że uczęszczałyśmy też do szkoły muzycznej – ja 
chodziłam na puzon, Ola natomiast na flet poprzeczny 
– również tam miałyśmy kontakt.

O: No i internat!
M: Tak, mieszkałyśmy też ra-

zem w internacie i właśnie wte-
dy stwierdziłyśmy, że może 
spróbujemy sił w jakimś mu-
zycznym przedsięwzięciu, na 
początek we dwie. I tak… wy-
grywałyśmy konkursy, po-
znawałyśmy nowych muzy-
ków z naszej szkoły i w ten 
sposób powstawał zespół. 

Mieliśmy wsparcie od jednego z nauczycieli informaty-
ki, który po usłyszeniu nas na próbie zaproponował, że 
opłaci nam całą płytę. Dzięki jego pomocy udało nam 
się ją wydać.

Czyli nie jesteście samoukami?
M: Część z nas chodziła do szkoły muzycznej, ale 

głównie na instrumenty, a część – wokalistki, czyli ja, 
Natalka i Agnieszka – w ogóle nie uczyła się wokalu. 
Wszystko, co śpiewamy, nauczyłyśmy się same i od 
siebie nawzajem. Muzycy w naszym zespole, tak jak 
mówiłam, są po szkole muzycznej. Każdy z członków 
jest szeroko uzdolniony, potrafi 

zagrać na wielu instrumentach. Nawet my potrafimy na 
czymś „popykać”… <śmiech>

W takim razie powiedzcie, kto wchodzi w skład ze-
społu?
M: Mamy trzy wokalistki w zespole, ale w razie 

potrzeby śpiewa z nami też chłopak, który jest gitarzy-
stą. Mamy też skrzypce, flet poprzeczny, gitarę, basik, 
perkusję, pianino, wiolonczelę. W zależności od tego, 
gdzie gramy, tak się dobieramy. Jeżeli mowa o takim 
głównym składzie to na pewno gitarka, pianino, wokal 
i flet poprzeczny. W skład zespołu wchodzą: Marcysia, 
Ola, Agnieszka, Natalia, Łukasz, Szymon, Łukasz oraz 
przyjaciele: Ania, Emilka, Maciek, Martin, Loku, Szy-
mon, Dawid, Filip, Piotrek.

Jaką muzykę grają Muzyczne Kartony?
O: Poezja śpiewana, ballady, chociaż czasami pró-

bujemy troszkę cięższych brzmień.
M: Nierzadko gramy też w kościołach – tworzymy 

oprawy muzyczne, zdarza się, że na salach wiejskich 
i zabawach. W zależności od okazji – dostosowujemy 
repertuar. Stale się uczymy.

Czym lub kim się inspirujecie?
M: Często się nad tym zasta-

nawiałyśmy – my wokalistki – po-
nieważ każda z nas słucha czegoś 
innego, od takich amerykańskich 
brzmień jak Ariana Grande do 
naprawdę niszowych piosenek. 
Najbardziej jednak inspirujemy 
się nawzajem. Każdy od każdego 
czegoś się uczy, czy to na wystę-
pach, czy próbach. 
To jest naprawdę 
fajne doświadcze-
nie. Ja wcześniej nie 

Jesteśmy zespołem, możemy na siebie liczyć
Pasja, zaangażowanie i ogromny talent – to bez wątpienia trzy słowa, za pomocą których można opisać dziewczyny  

z zespołu Muzyczne Kartony. Marcysia i Ola opowiedziały mi trochę o swoich marzeniach, motywacjach i planach na przyszłość. 
Choć droga na szczyt bywa kręta, a skuteczna recepta na sukces nie istnieje, to ze skromnością i energią, jakie od nich biją,  

mają szansę na jego osiągnięcie. 
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ul. Piotrkowska 52 | ul. Piotrkowska 90 

tel: 733 190 430  |  FB: zapiekarnia
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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.
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: 22:00 

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: 22:00 

Bilety: 10/20 PLN

Hulakula

ul. Jagiellońska 82b

10.05 
Dj Brave

start imprezy godz. 20.00

11.05 
Dj Pepe

start imprezy godz. 20.00

17-18.05 
Garden Party

impreza w ogródku – 
warsztaty barmańskie, 

piękne hostessy i dobra 
zabawa z djem, start 

godz. 20.00

18.05 
Master Blaster

start imprezy godz.20.00

24.05 
Noc Rezydentów

start imprezy godz. 20.00

25.05 
Elly G, piękna i młoda Djka
start imprezy godz. 20.00

IMPRezY CYKLICzNe:

Dancing z Dj Wiką 
– każdy poniedziałek 

godz. 16.00,  
wstęp bezpłatny

i love Zumba 
– bezpłatne zajęcia  

z zumby- każdy wtorek 
godz. 20.30, wstęp bez-

płatny

Eska Party 
– każda środa, start godz. 

20.00, wstęp bezpłatny

Oldschool Party 
– każdy czwartek,  
start godz. 20.00,  
wstęp bezpłatny

miałam do czynienia ze skrzypcami czy fletem 
poprzecznym, a teraz wiem na przykład, jak 
się je stroi, gdzie się dmucha, czy się dmucha, 
czy się nie dmucha. <śmiech>

O: Tak, ja się zgadzam z tym, co powie-
działa Marcelina.

Jak w ogóle zaczęła się wasza przygoda 
z muzyką?
O: Mnie namawiano już od przedszkola 

na szkołę muzyczną, jednak zawsze mówi-
łam, że to nie dla mnie i dopiero w podsta-
wówce, gdzie miałam styczność z nauką gry 
na flecie prostym i z chórem, stwierdziłam, 
że mogłabym spróbować gry na flecie. Jak 
widać, spodobało mi się, potem grałam na 
jakichś orkiestrach, po czym poszłam do lice-
um, poznałam Marcysię i…

M: ...i razem założyłyśmy zespół!:)

A co z tobą, Marcelina?
M: Ze mną było naprawdę różnie. 

W podstawówce śpiewałam, ale tylko dla 
siebie, jakieś karaoke dla siebie przy kom-
puterze, trochę też tańczyłam w międzycza-
sie. Chyba brakowało mi kogoś takiego, kto 
pchnąłby mnie do tego, żeby się odważyć 
i faktycznie śpiewać. Dopiero w liceum nad-
szedł taki moment, gdy założyłyśmy zespół 
i poznałam Olę, i to ona motywowała mnie 
do tego, żeby było lepiej. Razem pisałyśmy 
piosenki i w taki sposób też powstała nasza 
płyta.

Skąd wzięła się nazwa zespołu?
O: Marcyś jest bardzo skromna, 

dlatego ja powiem. Ma na nazwisko 
Pudełek, dlatego my tak sobie żar-
tujemy, że pudełka, pudełka. Nasz 
gitarzysta, Łukasz Jagiełło, chciał 
nazwać nas Marcysie, ale właśnie 
Marcelina jest bardzo skromna 
i nie chce być na pierwszym pla-
nie…

M: Bo tak jest! <śmiech>
O: …no i skoro pudełka to 

kartony... i tak powstały Muzyczne 
Kartony.

M: Trochę z Hanką Mostowiak się 
kojarzy! Wszyscy zawsze to łączą.

Tak szczerze to nie połączyłam tych fak-
tów, ale teraz będę o tym myśleć. Czy 
macie za sobą jakieś występy na dużej 
scenie, osiągnięcia, udział w konkursach?
M: Pewnie, że tak. Dotychczas graliśmy 

głównie lokalnie, bo dopiero teraz każdy 
z nas się rozwija, rozpoczął studia i staramy 
się promować też w innych miastach, ale 
mamy sukcesy na swoim koncie. Zazwyczaj 
jadąc na konkursy staramy się tak przygoto-
wywać, żeby wygrywać i faktycznie nam się 
to udaje. Na większych scenach występowa-
łyśmy m.in.: w Głuchołazach czy na rynku we 
Wrocławiu.

Czyli nie ma tremy?
M: Już nie ma, już nie. Na scenie nie, 

ale jak przychodzi egzamin to inna sprawa 
<śmiech>.

O: Zawsze mamy wajemne wsparcie 
podczas występów. Przez to, że jesteśmy ze-
społem, możemy na siebie liczyć. Nawet jeśli 
ktoś się pomyli, to druga osoba jest w stanie 
to zakryć.

M: Ja miałam często na konkursach poezji 
śpiewanej tak, że oprócz Oli brałam jakiegoś 
akompaniatora, fortepian albo gitarę, różnie 
to bywało, i kiedy pojawiały się pytania, czy 
nie krępuję się śpiewać sama, to zawsze mó-
wiłam, że ja mam takie wsparcie, że mam ze 
sobą ludzi, nawet jeśli nie śpiewają, tylko gra-
ją, że są ze mną na scenie i to bardzo wiele 
znaczy.

Ty studiujesz psychologię, Ola pedago-
gikę wczesnoszkolną z przedszkolną. 
Z czym tak naprawdę wiążecie swoją 

przyszłość? Muzyka czy raczej kierunek, 
który wybrałyście?
O: Ja właściwie połączyłam jedno i dru-

gie, bo mój kierunek to pedagogika z eduka-
cją artystyczną, więc tam jest warsztat mu-
zyczny, co mnie głównie skłoniło na pójście 
na te studia.

M: A ja poszłam na psychologię głównie 
dlatego, że nie mam jeszcze takiego poczucia, 
że muzyka jest takim zabezpieczeniem na ży-
cie. Więc muzyka pasją, a psychologia niech 
będzie zawodem, choć zawsze chciałam pra-
cować z ludźmi.

O czym marzą dziewczyny z Muzycznych 
Kartonów?
O: O tym, żeby znaleźć pracę po stu-

diach? <śmiech>
M: I żeby to nie była praca w McDonald’s! 

A tak na poważnie, to ja zawsze marzyłam 
o tym, żeby mieć swój zespół, tak od maluś-
kiego, chciałam, żeby ktoś mi grał, żebyśmy 
wymyślali piosenki i jakoś tak te wszystkie 
moje marzenia się zrealizowały, a takie moje 
malutkie marzenia staram się realizować 
w trakcie.

O: A ja żyję chwilą. Zawsze chciałam dzie-
lić się muzyką z ludźmi i teraz mam z kim to 
robić!

Kim chciałyście być w dzieciństwie? Czy 
to zawsze było związane z muzyką?
M: Ale fajne pytanie! Ja chciałam być stra-

żakiem, jeździłam na zawody strażackie i bar-
dzo mi się to podobało. Zwłaszcza, że zawsze 
wygrywaliśmy!

O: Ja chciałam być nauczycielką i wete-
rynarzem, pewnie dlatego, że jak większość 
dzieci lubiłam zwierzęta.

Czy uważacie, że młodzi artyści, młode 
zespoły mają szansę na karierę w muzyce 
bez takiego zaplecza pod hasłem sław-
nych rodziców czy znajomości?
M: Na pewno jest ciężko się wybić na po-

czątku. Dodają szans programy rozrywkowe 
(talent shows). Nawał tych ludzi jest ogromny 
i jeśli nie ma się kogoś, kto mógłby pomóc, to 
jest trochę ciężko. My, jako zespół, staramy 
się, jednak nie jesteśmy jakoś nachalnie nasta-
wieni na to, że musimy się wybijać nie wiado-
mo jak, ale jeśli los daje nam jakieś szanse, to 
je przyjmujemy. Nam się udało nagrać płytę, 
bo właśnie miałyśmy kogoś takiego, kto nam 
pomógł.

Czy macie wsparcie rodziny i przyjaciół 
w tym co robicie?
M: To się okaże, jak będą na nas głosować 

na Zimowej Giełdzie… <śmiech>! Tak, jak 
najbardziej, mamy wsparcie, moja rodzina 
bardzo nas dopinguje. Moja siostra stworzyła 
nam okładkę płyty.

O: W znajomych też mamy wsparcie, za-
wsze są na koncertach w pierwszych rzędach, 
krzyczą, biją brawa. A moi rodzice również 
nas wspierają.

M: Tak, to jest właśnie cudowne, że nasi 
rodzice chwalą nie tylko swoje dzieci, ale 
i wszystkich członków zespołu, osoby, które 
stworzyły tę płytę i z nami grają.

Czym się kierujecie w życiu? Czy macie 
jakieś motto życiowe?
O: Z Marcysią to jest tak, że ona kieruje 

się jakby byciem miłym dla innych. Wszyscy 
zawsze mówią, że jest ona takim promykiem 
słońca. To słowa zespołu!

M: No, staram się, bo jak ja nie dam cze-
goś dobrego od siebie, to…

O: Dba o nas, zawsze przynosi jedzenie 
na próby!

Czy macie jakieś inne talenty poza mu-
zyką?

M: To ja od razu powiem! Kocham właś-
nie gotować, nie jest to talent, a raczej kwestia 
wyuczenia się pewnych zasad, dodania tro-
chę serca od siebie i wychodzi super gotowa-
nie. Najbardziej lubię robić to dla kogoś, dla 
siebie mniej.

Gdzie można was znaleźć was w Sieci?
M: Na pewno na Facebooku, mamy swoją 

stronę – Muzyczne Kartony, jak i na Youtu-
be, gdzie mamy założony kanał, na który 

sukcesywnie będziemy wrzucać naszą 
muzykę.

Czy muzyka jest dla was pasją, czy 
bardziej zabawą?

M: Ja nigdy nie traktowałam 
muzyki jako samej zabawy, za-
wsze to była pasja, która sprawia-
ła mi masę przyjemności.

O: Na pewno jest pasją, ale 
jest też po części zabawą. Zdarza 
się tak, że na próbie Marcyś krzyk-
nie „zamiana instrumentów”...

M: I wtedy gorzej, jak osoby, 
które nie potrafią śpiewać śpiewają! 

<śmiech>

Co czujecie kiedy jesteście na scenie?
M: Zależy, czy widzę publiczność – je-

śli światła świecą mi w oczy i nic nie mogę 
zobaczyć, to jest jak śpiewanie do próżni, ale 
kiedy mam kontakt z publicznością, chociaż-
by znikomy, wymiana spojrzeń, cokolwiek, to 
już jest wielka przyjemność. Tak to wygląda 
dla mnie jako wokalistki, nie wiem jak to jest, 
grając na czymś.

O: Ja lubię być na scenie i nie czuję stresu, 
a wręcz przyjemność z gry z zespołem i reak-
cji osób na widowni.

Wasza płyta „W labiryncie pięknych 
słów” została stworzona razem z przyja-
ciółmi?
M: Tak, na płycie jest 8 piosenek, do 

których pozwoliłam sobie zaprosić moich 
bliskich przyjaciół. Większość utworów sta-
nowią duety. Cała płyta powstała w Opolu 
z pomocą pana Piotra Razika – wspaniałego 
nauczyciela, który pokazał nam, jak bezin-
teresowność w połączeniu z wiarą w młode 
talenty jest w stanie pchnąć grupkę ludzi do 
tak pięknego zaprezentowania samych siebie. 
Dzięki tej płycie poznaliśmy się lepiej i sta-
liśmy się w pełni gotowi do pracy ze sobą. 
Oczywiście tylko z pełnymi brzuszkami. Ty-
tuł płyty pochodzi z tekstu z jednej piosenek.

Bardzo wam dziękuję za rozmowę!
M&O: Dziękujemy za zaproszenie.

Tekst: Natalia Worek

 Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Stu-
dencka. Magazyn studentów Uniwersytetu 
Opolskiego”, luty 2018
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Badanie neologizmów jest jednym z trudniejszych 
zadań stojących przed językoznawcami, a to ze wzglę-
du na konieczność ciągłego powtarzania badań – leksy-
ka bowiem ciągle się zmienia i to, co do niedawna było 
uważane za nowy twór językowy dziś może być już 
w powszechnym użyciu tracąc jednocześnie status neo-
logizmu. Jak podaje profesor Smółkowa w Instytucie 
Języka Polskiego PAN, w Pracowni „Obserwatorium 
Językowe”, zarejestrowano na podstawie prasy z lat 
1972-81 i 1985-2000 aż 30 tysięcy wyrazów nie uwzględ-
nionych w powojennych słownikach języka polskiego 
wcale lub w niewielkim procencie.1 Jest to więc liczba 
ogromna zważywszy na to, że popularne słowniki ję-
zyka polskiego zawierają od 60 do 80 tysięcy wyrazów, 
a notowane przez „Obserwatorium Językowe” formy 
nie obejmują prasy specjalistycznej – a to przecież na-
uka, szczególnie nauki ścisłe, są dziś głównym źródłem 
nowych słów.

Wątpliwości budzi już sam zakres terminu „neolo-
gizm”, który w większości definicji obejmuje zarówno 
leksykę, jak i nowe elementy we frazeologii, semanty-
ce, fleksji, a nawet składni. Dla przykładu warto podać 
precyzyjną definicję zaczerpniętą ze „Słownika współ-
czesnego języka polskiego” pod redakcją profesora Bo-
gusława Dunaja:

Neologizm to element nowy w języku, np. wyraz, 
znaczenie, wyrażenie, forma fleksyjna, konstrukcja 
składniowa; w węższym, niespecjalistycznym znacze-
niu: nowo utworzony wyraz. Neologizm leksykalny, 
semantyczny, frazeologiczny.2

Przedstawienie neologizmów zarówno w zasobie 
leksykalnym, jak i systemie gramatycznym (fonetyce, 
składni, fleksji) przekracza możliwości nie tylko tego 
tekstu, jak i jest zadaniem niezwykle trudnym dla spe-
cjalistów – jak dotąd największe opracowanie problemu 
neologizmów to wspomniana praca profesor Smółko-
wej obejmująca tylko leksykę (terminy takie jak neolo-
gizm fleksyjny czy neologizm fonetyczny nie są nawet 
używane, zamiast nich mówi się o „innowacjach”). Dla-
tego będę traktował neologizm w jego znaczeniu wą-
skim i niespecjalistycznym: jako „nowy wyraz” częścio-
wo uwzględniając także neosemantyzmy.

Ze względu na małą stabilność systemu leksykalne-
go we współczesnym językoznawstwie za neologizmy 
uważa się wyrazy, które pojawiły się w zasobach języka 
po 1945 roku, jednak ze względu na gwałtowny rozwój 
(od tej pory przybyło kilkadziesiąt tysięcy wyrazów 
o znaczeniu ogólnym i kilkaset tysięcy terminów facho-
wych) ta cezura niedługo pewnie ulegnie przesunięciu, 
gdyż obszar badań musi być, jak w każdej nauce, po 
prostu do ogarnięcia.

Standardowy, cytowany w wielu słownikach, 
podział neologizmów jest następujący. Wy-
różniamy:
1.  Neologizmy słowotwórcze – two-

rzone na gruncie danego języka po-
przez derywację słowotwórczą, 
czyli, mówiąc w uproszczeniu, 
„przekształcenie” istniejącego 
wyrazu za pomocą forman-
tów (przyrostków, przed-
rostków itp.). Tutaj zaliczymy 
takie słowa jak: frytkownica, 
kuchenka, katoprawica, eseldo-
wiec, programista, oszołomstwo itp.

2.  Neologizmy semantyczne (neosemantyzmy) 
– wyrazy znane w zasobie leksykalnym, ale używane 
w nowym znaczeniu, zarówno ukształtowanym na 
gruncie tego języka, jak i zapożyczonym z języka ob-
cego. Np. impreza ‘spotkanie młodzieżowe, prywatka, 
przyjęcie’, opcja ‘orientacja polityczna’, totalny ‘abso-
lutny, wyjątkowy, zupełny, znakomity’, agent ‘czło-
wiek wesoły, wprowadzający innych w dobry nastrój’, 
desant ‘wyjście, ucieczka’, dres ‘pejoratywne okre-
ślenie przedstawiciela pewnej subkultury, który lubi 
ubierać się w stroje sportowe; bandyta, chuligan’ itp.

3.  Zapożyczenia z innych języków. Np. komputer, dri-
ver ‘programowy sterownik’, capuccino, gastarbei-
ter, peeling, manicure, wizaż, dozo ‘do zobaczenia’, 
gej, lajt ‘spokój, błogość’ itp. 

4.  Neologizmy frazeologiczne, czyli nowe połączenia 
wyrazów o charakterze względnie stałym, np. gruba 

kreska, mieć kurwiki w oczach, dusić inflację, pójść 
na kuroniówkę, pójść na bezrobocie itp.

5.  Zgodnie z definicją ze słownika prof. Dunaja należa-
łoby jeszcze wyróżnić tu innowacje w zakresie fonety-
ki, fleksji i składni. Ta grupa jest trudna do zbadania 
i wielu przypadkach jej przedstawiciele to po prostu 
błędne użycia już istniejących form, które weszły 
w obieg językowy. Do ostatnich propozycji w tym 
zakresie mogłyby należeć takie wyrazy jak profesora 
czy ministra, choć równie dobrze można je traktować 
jako neologizmy słowotwórcze (drogie feministki i fe-
miniści – obecnie te słowa, owszem, powoli wchodzą 
do języka, ale powstały w sposób sztuczny jako wyraz 
przekonań politycznych; używać ich oczywiście moż-
na, ale nadal rażą one pewną sztucznością).

Profesor Smółkowa proponuje jeszcze inny podział: 
1.  Neologizmy ustabilizowane, czyli takie, które wy-

stąpiły wystarczająco często, aby stać się częścią sy-
stemu leksykalnego i weszły w powszechny uzus, 
nawet w obrębie jakiejś grupy społecznej. Można je 
uznać za leksemy.

2.  Neologizmy nieustabilizowane, czyli takie które poja-
wiły się w tekstach tylko raz lub kilka razy, nie stając się 
osobnym leksemem. Można założyć, że większość neo-
logizmów artystycznych będzie należeć do tej grupy.

Kategoria czasu i „pokoleniowości” odgrywa przy 
badaniu neologizmów olbrzymią rolę. Właściwie każde 
pokolenie tworzy swój odrębny zbiór leksykalny, nie-
raz dla innych pokoleń nieczytelny. Na przykład jeszcze 
w latach 80. XXw. występowały powszechnie takie neo-
logizmy jak cinkciarz ‘nielegalny handlarz obcą walutą’, 
kolejkowicz, dewizowiec, talon, kartka ‘upoważnienie 
do nabycia czegoś’, które są dla dzisiejszego pokolenia 
nieczytelne lub ich znaczenie jest zatarte. Podobnie po-
kolenie wychowane już po PRL wytworzyło ogromny 
zasób słów, zarówno neologizmów słowotwórczych, jak 
i neosemantyzmów np.: lama ‘żółtodziub, nowicjusz, 
debiutant’, lajtowy ‘łagodny, lekki, dobry’, foczka ‘ład-
na dziewczyna’, gandzia ‘marihuana’, matriksy ‘ciemne 
okulary’, obuw ‘obuwie, but’, techniawa ‘impreza z mu-
zyką techno’, towar ‘narkotyki’ i inne.3 

Czas odgrywa także inną rolę – nieustannie zmienia-
jąca się cywilizacja, przynosząca wciąż nowe odkrycia 
naukowe, tendencje religijne, filozoficzne, psychologicz-
ne wymusza nazywanie tych nowych zjawisk czy przed-
miotów nowymi określeniami. Część zostaje zapożyczo-
na z języków obcych (tu można wymienić np. komputer, 
tomograf, kognitywizm, taoizm, molekuła, driver, mo-
nitor itp., a część z nich próbowano zastępować odpo-
wiednikami opartymi na polskim zasobie leksykalnym 
i derywacji – i tak na przykład „komputer” starano się 

zastąpić określeniami „mózg elektronowy”, 
„maszyna licząca”, „maszyna elektro-

nowa”, jednak takie określenia nie 
przyjęły się, gdyż zwyciężyła, jak 

zazwyczaj się dzieje w języku, 
zasada ergonomii (a także po-

wszechne na świecie rozumienie wyrazu „komputer” 
jako określenia jednego desygnatu; jest to tzw. interna-
cjonalizm, który w wielu językach przyjmuje taką samą 
formę z niewielkimi różnicami ortograficznymi i fone-
tycznymi). Inne słowa, np. „helikopter” zyskały polski 
derywat „śmigłowiec”, który ma podobną frekwencję jak 
pożyczka z języka angielskiego. Istnieją też takie desyg-
naty, które w języku polskim zyskały sobie dwa zapo-
życzone określenia – tu wymienić można „semiotykę” 
i „semiologię”, oznaczające dokładnie to samo: naukę 
o znakach i znaczeniach. Istnieją wreszcie wyrazy, które 
zostały całkowicie zastąpione przez odpowiednik polski, 
tu przykładem niech będą takie wyrazy jak: płyta głów-
na (ang. mainboard), odtwarzacz (ang. player), drukar-
ka (ang. printer), mysz (ang. mouse) – w tym przypad-
ku są to tzw. kalki językowe, dokładnie takie same jak 
popularny listonosz (niem. der Briefträger). Olbrzymią 
grupę stanowią oczywiście także wyrazy nie będące za-
pożyczeniami i takie, które powstały poprzez derywację 
wyrazów zapożyczonych, ale tak dawno, że całkowicie 
zatraciły swą obcość. I tak pojawiły się takie słowa jak: 
spychacz, tłoczarz, płytkarz, dźwigowy, pięcioboista, 
myjkowa, stacz, murarz-tynkarz, ultraradykał, komu-
na, alimentobiorca, bigbitowiec, wersalka, nadawczo-
-odbiorczy, chłamowaty, czteroosiowy i in. Jest to tylko 
niewielka reprezentacja neologizmów ustabilizowanych 
i nie okazjonalnych. Ogólną tendencją jest, że wyrazy 
określające wytwory techniki, a także olbrzymia grupa 
wyrazów z ekonomii, psychologii, polityki, językoznaw-
stwa, fizyki, chemii i innych nauk są bardzo często za-
pożyczeniami, natomiast „wyrazy życia codziennego” są 
neologizmami słowotwórczymi lub neosemantyzmami. 
Co ciekawe, wykazują one nieraz akcenty humorystycz-
ne (np. wapniak, babochłop, lama itp.)

Postęp cywilizacyjny powoduje, że więcej wyrazów 
dostaje się do zasobów leksykalnych niż z nich ubywa. 
Jednak nie tylko on wymusza powstawanie nowych 
słów. Równie ważna, szczególnie dziś, jest chęć stwo-
rzenia względnie hermetycznego zasobu leksykalne-
go przez przedstawicieli młodego pokolenia lub przez 
grupy społeczne czy zawodowe. Nie są to oczywiście 
tendencje nowe, ale w ostatnich latach, szczególnie po 
1989 roku, uległy nasileniu. Profesor Smółkowa w swojej 
pracy pisze, że „znajomość neologizmów jest w polskiej 
rzeczywistości końca XXw. nieodzownym warunkiem 
właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, w wy-
padku młodych, wykształconych ludzi wręcz determi-
nuje osiągnięcie dobrej pozycji i sukcesu”4, a wynika to 
wg niej z tego, że większość neologizmów dotyczy sfery 
zawodowej – to profesjonalizmy i terminy. Trzeba jed-
nak zwrócić uwagę, że równie dużym i wykazującym 
przy tym ogromną inwencję językową, twórcą i użyt-
kownikiem neologizmów są te warstwy młodzieży, któ-
re pozbawione są perspektyw. Obie te grupy mają jeden 
wspólny cel korzystania z neologizmów: wytworzenie 
wrażenia zamknięcia danego środowiska. Ale różni je 
także inna rzecz – o ile bowiem terminy i profesjonali-
zmy mają jednak wielkie znaczenie, gdyż nazywają zja-
wiska nowe lub ważne w pracy danej grupy, o tyle bio-
lekty młodzieży i „marginesu” służą przede wszystkim 
stworzeniu wrażenia „inności”, są wyrazem kontestacji 
kultury oficjalnej. Porównajmy wyrazy przynależące do 
obu tych grup: eutrofizacja, oktofoniczny, feromonowy, 
eufonika, tergal, intercyza, stopa dyskontowa, dumping, 
lobbing, eurocentryczny, apiterapia jako przykłady ter-
minów i profesjonalizmów oraz te młodzieżowe: trendy, 
trybić, beret, laska, typiara, lansator, leszcz, flota, fugle 
itd. Neologizmy w biolektach wykazują sporo zbieżności 
z gwarą przestępczą i wiele wyrazów zostało z grypsery 
zaczerpniętych (cykor, dziarać się, giwera, kimono, pika-
wa, limo, kitrać itp.). 

XRX
cdn.

1.  T. Smółkowa, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, 
Kraków 2001, s. 5

2.  Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, 
Warszawa 1996, s. 583

3.  spory zasób podobnych wyrazów znajdziemy na stale 
aktualizowanej stronie www.vasisdas.friko.pl, która jednak 
nie rości sobie naukowych pretensji

4.  T. Smółkowa, dz. cyt., s. 23

O neologizmach słów kilka część I
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