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Rozmawiamy z Chwytakiem

Aż kusi, żeby spytać o to, skąd się wziął Chwytak, ale 
zapytam jednak o pudło na głowie – skąd się wzięło? 
Po czym jest i jakim cudem tak idealnie pasuje na twoją 
głowę? Próbowałem, żadne przeze mnie znalezione nie 
chciało „współpracować”.

Spokojnie możesz zapytać o chwytak, już wszyscy 
o to pytali ale spoko [śmiech]. Chwytak zainteresował 
mnie w Kauflandzie, jak sobie leżał na pół-
ce z rzeczami za 5 zeta. Nie kupiłem go od 
razu, poczekałem dwa dni, bo wiedziałem, 
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że oprócz mnie nikt się nim nie zainteresuje - było ich 
tam kilka, ale tylko dwie sztuki były sprawne. No i za 
dwa dni przyszedłem tam znowu i było tyle samo sztuk, 
co wcześniej, ale już po 3 zeta... No to była okazja życia, 
od razu poleciałem z tym chwytakiem do kasy. Kasjer-
ka patrzyła na mnie dziwnie, bo chyba nie miała pojęcia, 
że coś takiego mają na stanie. Potem w domu, w nocy 
i na lekkiej bani nakręciłem film, taką prezentację tego 
chwytaka (https://www.youtube.com/watch?v=L8xxL-
s4hYPs). Miała to być parodia bardzo popularnego wtedy 
trolla Jutubowego, tak zwanego Testovirona i jego filmu 
„Bogactwo, część główna”. Ten film był wtedy na kanale 
o wdzięcznej nazwie „TheRozpylacz” i jest tam zresztą 
do dzisiaj. Założyłem kanał o nazwie „TheChwytak” na 
podobieństwo nazwy tamtego kanału. Film otagowałem 
nawiązując do Testo, ale potem musiałem to zmienić, bo 
w komentach nalecieli na mnie jego psychofani [śmiech]. 
Ten film nie miał wielu wyświetleń do momentu, aż 
ktoś wrzucił link na JoeMonster.org i wtedy się zaczę-
ło... 50 tysięcy wyświetleń w tydzień w 2010 roku zro-
bione przez kanał znikąd... Masakra... No, ale miało być 
o pudełku [śmiech]. Pudełko wzięło się z parodii, której 
zrobienie zasugerował mi mój kolega z pracy, Boczo. 
Chodzi o ‘Napijmy się gorzoły’. W oryginalnym tele-
dysku LMFAO występuje taki niby robot, który ma na 
głowie pudło. To właśnie pudło, które ja mam na głowie 
wzięło się z mojej pracy. Pracowałem wtedy na maga-
zynie akcesoriów dachowych, mieliśmy na magazynie 
śruby i nakrętki oraz podkładki właśnie w tych ideal-
nie kwadratowych pudełkach. Kilka miesięcy wcześniej 
zrobiłem sobie fotę w tym pudle na głowie, nie wiem po 
co, tak po prostu, żeby zrobić durne zdjęcie... No i jak 
zacząłem wymyślać sceny do teledysku, to mnie olśniło! 
Przecież to pudło idealnie pasuje na mój łeb! Teraz to 
oryginalne pudło jest zamknięte w szafie, już przeszło 
swoją drogę, niech leży i odpoczywa, nowe kartony robi 
dla mnie Kartonpak. 

 Pudełko to element, który na pewno wyróżnia cię 
spośród innych artystów, ale czy nie przeszkadza?
Pudełko raczej pomaga, ludzie nie poznają mnie 

na ulicy i w klubie dopóki go nie założę, to wygodne. 
Wyobraź sobie taka sytuację: schodzimy po występie 
z Wiktorem ze sceny do ludzi, żeby sobie z nimi zrobić 
zdjęcia, podchodzi ziomek i mówi: „K...a, Chwytak, ja 
p...lę, jestem waszym największym fanem, znam wszyst-
kie kawałki, zajebiście, że tu jesteście, chodźcie zrobimy 
fotę.” No i oczywiście ja dziękuję mu, że przyszedł, że 
nas lubi i w ogóle, robimy foto no i ziom idzie i przycho-
dzi ktoś następny i tak do wyczerpania zainteresowania 
nami stoimy do ostatniego fana, czasem 15 minut, cza-
sem godzinę. Potem wracamy do garderoby, ogarniamy 
się i już bez pudła idę coś zamówić do baru (w większo-
ści klubów nas częstują, ale nie zawsze). Staję przy barze 
przypadkowo obok tego ziomka, co podbił do nas jako 
pierwszy, koleś na mnie patrzy, odwraca wzrok i pije da-
lej drina [śmiech]. Zawsze mnie to bawi [śmiech].

 Przed tobą wielu artystów, choćby GWAR, Lor-
di, Ghost czy Slipknot ukrywało się za maska-
mi. Inspirowałeś się innymi artystami wymyśla-
jąc swój image?
No właśnie nie. Na początku w teledyskach grał 

tylko chwytak jako urządzenie, ja się pokazałem 
dopiero w klipie „Wjebię jej” i to tylko do poło-
wy twarzy. Pamiętam, że po prostu nie chcia-
łem, żeby ludzie w klubach, w których grałem 
jako DJ, rozpoznawali mnie jako Chwytaka, 
nie chciałem łączyć tych dwóch rzeczy ra-
zem. Potem już zarzuciłem granie na rzecz 
projektu Ch & W i mogłem olać to prze-
branie, ale już tak mi się tak spodobał ten 
nasz image, że stwierdziłem, że nic nie 
zmieniamy.

 Na pewno pudełko pozwala za-
chować w jakimś stopniu anoni-
mowość, ale w necie można zna-
leźć zdjęcia typu „Chwytak bez 
pudełka” - mam jednak wątpliwość, 
czy są autentyczne...
Anonimowość jest ok, nie przeszkadza mi to. 

Nie jestem celebrytą, żeby ludzie mnie mieli na ulicy 
rozpoznawać. Nie robię tego dla popularności swo-

jej osoby, a tylko po to, żeby bawić ludzi i mieć z tego 
satysfakcję i oczywiście jakieś pieniądze. To ta postać 
w pudle na głowie jest rozpoznawalna, nie ja personal-
nie. Dziś już ta anonimowość nie jest mi jakoś bardzo po-
trzebna, ale jest OK. Co do zdjęć w necie, większość to 
fake, ale jest kilka prawdziwych [śmiech].

 Zamierzasz kiedyś w jakiś spektakularny sposób 
się ujawnić?
Chyba nie... Ale tak na serio to nie wiem, gdzie mnie 

to wszystko zaprowadzi... Jak kupowałem chwytak 
w Kaufie, to nie myślałem o tym, że za 9 lat wyląduję np. 
w Polsacie w programie „Piosenki z drugiej ręki” a po-
tem w Operze leśnej w Sopocie [śmiech].

 Najpierw włączyłem sobie twój teledysk bez 
dźwięku i pomyślałem „to nie dla mnie, to dla 
dzieciaków”, ale gdy włączyłem głos, czekało mnie 
wielkie zaskoczenie - brzmisz bardzo profesjonal-
nie i masz naprawdę dobry głos. Naturalny talent 
czy ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia?
Mój głos to naturalny talent, nie chodziłem do szkoły 

muzycznej na wokal. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to muszę 
zacząć pracować z kimś, kto zna się na wokalu, bo zbyt 
często po występach mam problemy z głosem, zdzieram 
go od czasu do czasu.

Masz wykształcenie muzyczne? Grasz na czymś?
Wykształcenie muzyczne to zbyt wielkie słowo 

[śmiech]. Chodziłem na dwuletnie studium na keyboard. 
Wcześniej też potrafiłem grać na klawiszach, bo uczyłem 
się od ojca i moich starszych sióstr, pochodzę z muzycz-
nej rodziny, Ojciec jest dyrygentem, a siostra nauczyciel-
ką muzyki z wykształcenia. Ja jestem robotnikiem wy-
kwalifikowanym w zawodzie elektromechanik urządzeń 
przemysłowych.

 
 Wiem, że przez wiele lat udzielałeś się jako DJ. Jak 
wspominasz te czasy?
Te czasy wspominam bardzo dobrze. Przez ten czas 

kiedy byłem DJ-em byłem też producentem muzycznym. 
Miałem kilka projektów muzycznych z moimi ziomkami. 
Zjeździliśmy cały kraj i zagraliśmy wiele dobrych setów. 

 Wykorzystujesz te stare doświadczenia do robienia 
muzyki? Czy zostawiasz to DJ Wiktorowi?

Tak, wykorzystuję to doświadczenie cały czas. W na-
szym zespole to ja jestem od „wysłuchiwania” aranżacji 
utworów oryginalnych i przenoszenia ich na keyboard. 
DJ Wiktor jest od obsługi programu muzycznego oraz od 
nadawania całości brzmienia i rytmu. Wszystkie nasze 
parodie robimy od zera, prawie nie wykorzystujemy go-
towych midów lub kupionych podkładów. Chyba dwa 
razy zdarzyło się nam coś kupić. 

Kim jest dla ciebie DJ Wiktor właśnie?
Dobrym kumplem i współproducentem tego bajzlu 

[śmiech]. No i oczywiście świetnym DJ-em na scenie, ra-
zem już gramy w taki sposób, że nie musimy się komuni-
kować nawet jak lecimy ze spontana.

Wiem, że sam piszesz teksty. To trudna robota?
Nie piszę nigdy na siłę, wtedy nic nie idzie i nic 

z tego nie wychodzi. A jak mnie nachodzi, to piszę tekst 
bardzo szybko, czasem nawet w 10 minut mam całość… 
Więc to nie jest trudna robota, to musi samo się pisać po 
prostu [śmiech]. Teraz do pisania tekstów dołączyła się 
też Zuza, więc co dwie głowy to nie jedna [śmiech].

 Jak zaczynasz tworzenie nowego utworu? Melodia 
wpada w ucho i bach, masz nowy tekst? Ile zajmuje 
ci opracowanie kawałka? 
No właśnie, to tak musi zadziałać, bach i już, nie ina-

czej. Samo napisanie tekstu to najmniej ciężka sprawa, bo 
to musi się „samo” napisać. Potem zaczynają się schody: 
produkcja podkładu od zera, napisanie scenariusza tele-
dysku, nagranie wokali w studio, wstępne zgranie ście-
żek, mastering i na końcu zebranie wszystkich na planie 
klipu i nakręcenie go.

Te chwytliwe fragmenty same ci się układają do 
melodii?
No tak, to się musi wszystko zgadzać z fonetyką tek-

stu oryginalnego np; shallow – szaloł, I’m sexy and I know 
it – napijmy się gorzoły, I’m an albatros – jebnym ino roz 
itp. itd. [śmiech]
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Po napisaniu utworu przychodzi czas na realiza-
cję? Ko jest z tobą w ekipie i za co odpowiada? Ile 
trwa przygotowanie nowego filmiku? Pytam, bo lu-
dziom może się wydawać, że takie „głupoty” przy-
gotowują się szybko, a tymczasem u ciebie widać 
100% profesjonalizmu.

Ok, już tłumaczę – obsługa Fruity Loops plus dobór 
brzmień, loopów, bębnów, przejść itd. – DJ Wiktor, na-
granie wokali w studio – Krzysztof „Leon” Lenard, mix 
i mastering – Zuri, kręcenie teledysku i pomoc w reży-
serowaniu – Szymon Chałupka, oświetlenie i ustawianie 
światła na planie oraz obsługa tych wszystkich naszych 
osprzętów filmowych też Szymon Chałupka i ja, montaż 
klipu – ja, kolorowanie klipu – Szymon. Generalnie wiele 
osób się przewija przez te klipy jeśli chodzi o współpra-
cę. Jeśli chodzi o wszystkie gadżety wykonane z kartonu, 
to za nie odpowiada zawsze firma Kartonpak z Cieszyna.

W twoich tekstach rzucają się w uszy dwie rzeczy - 
regionalizmy śląskie i wulgaryzmy. Jak je widzisz? 
Ja dostrzegam pewien dysonans między „rozryw-
kowością” twoich przeróbek, a jednak przeznacze-
niem raczej dla dorosłych - nie przeszkadza ci, że 
mogą i na pewno słuchają cię dzieciaki?
Wiesz, kiedyś trochę się nad tym zastanawiałem 

i fakt, trochę już dorosłem do tego, żeby jednak te twar-
de bluzgi zacząć omijać. Nie wstydzę się w zasadzie ni-
czego, co do tej pory napisałem, ale wiem, że łatwiej do-
trzeć do większego grona odbiorców jednak rezygnując 
z przekleństw, tych twardych oczywiście, bo „dupa” czy 
„ciul” lub „jebnąć” to moim zdaniem nie przekleństwa.

Gdybyś musiał wybrać swoje „ukochane dziecko” 
to byłby to...? 
Ciężko powiedzieć… Chyba z „Konewki 4” jestem 

najbardziej zadowolony jeśli chodzi o stronę klipową. 
A tak poza tym to trudno mi powiedzieć, serio.

Mi mocno „wszedł” kawałek „Halama se tu wali 
róm”, świetna robota. Trudno było namówić GH 
na występ?
[śmiech] Właśnie wcale nie trudno [śmiech]. Wymy-

śliłem tę parodię będąc na siłowni. Ciągle leciał oryginał 
w 4 fun tv i cały czas słyszałem w refrenie coś znajomego 
i nie wiedziałem, o co mi chodzi. I nagle olśnienie! Hala-
ma se tu wali rum! Piszę od razu do Wiktora o tym po-
myśle, a on mi odpisuje: zajebiste! Tylko bez Halamy to 
bez sensu, skąd go weźmiemy? A ja mu na to: poczekaj, 
zaraz coś wymyślę [śmiech]. Pierwszy człowiek, który 
mógł mieć z nim kontakt, który przyszedł mi do głowy to 
był brat Cyber Mariana. Zadzwoniłem do niego i zapyta-
łem, czy ma kontakt do Grzegorza, on mi na to, że kiedyś 
się widzieli na jakimś evencie i dodali się do znajomych 
na Facebooku, ale to już dawno było i może go nie pa-
miętać ale napisze do niego [śmiech]. Jak wróciłem do 
domu, to na FB była już utworzona konferencja i tak się 
zaczęło. Grzegorz Halama napisał mi, że słucha mnie 
bez przymusu i że ten durny pomysł mu się bardzo 
podoba i chętnie przyjedzie na nagranie [śmiech].

Wyjdzie kiedyś oficjalna płyta Chwytaka?
Hmmm… Jeśli wyjdzie to raczej autorska. Ale 

wyjdzie.

A jak z koncertami? Lubisz występować na 
żywo? Dużo grasz? Jaki największy koncert 
dałeś? 
Bardzo lubimy grać dla ludzi, graliśmy już 

na różnych imprezach, od prywatnych urodzin 
w remizach rozpoczynając, poprzez kluby i wiel-
kie juwenaliowe plenery, a kończąc na głównych 
scenach WOŚP. Każdy występ jest dla nas tak samo 
ważny, czy gramy dla 30 osób, czy dla 8 tysięcy, za-
wsze dajemy z siebie 100%, a nawet 200% [śmiech].

Wiem, że w tym roku spotkała cię niemiła nie-
spodzianka ze strony YT i twoje filmiki zdemo-
netyzowano. Możesz opowiedzieć o tym więcej?
To nie tak, że wszystkie zdemonetyzowano, ale 

spotkało to wiele z nich, dlatego też powoli zmieniamy 
strategię działania. Będzie coraz więcej produkcji mu-
zycznych i teledysków, odpadną serie poboczne, gdyż te 
formaty jak „Q&A”, „W kuchnie”, „Extreme drink chal-

lenge”, „Daily vlog”, „Making of” straciły odbiorców 
i widać po wyświetleniach, że szkoda tracić na nie cza-
su. Poza tym algorytm YT działa tak, że jak widzi, że po 
sukcesie wyświetleń wpada kolejny film, który słabo się 
klika, to od razu tnie zasięgi i zbija kanał w dół. Dlatego 
kanał będzie już typowo muzycznosatyryczny.

Jak sobie radzisz w tej sytuacji, gdy de facto utrud-
nia ci się życie z muzyki?
Mam też drugi kanał na którym robię live z donejta-

mi, gramy występy, z tego Jutuba też coś kapnie. Nie ma 
tragedii.

Opowiedz trochę o twoim Patronite.
Patronite to super sprawa, świetnie, że są ludzie któ-

rzy chcą się dołożyć do naszych produkcji. Wszystkie 
pieniądze od sponsorów z Patronite idą na osobne kon-
to, z którego opłacamy potem studio, masteringi, rzeczy 
potrzebne do produkcji klipu itp. Bez tego bylibyśmy 
w dupie albo wrócilibyśmy na poziom amatorski. co by 
doprowadziło do końca i upadku tego kanału.

Widziałem, że rozkręciłeś inne projekty, między in-
nymi „Extreme drink challenge”. Czy ten pomysł, 
nomen omen, „chwycił”? Skąd bierzesz gości do 
programu? I jakim cudem wytrzymujecie te drinki 
z tuńczykiem i śledziem?
No właśnie już zakręciłem ten projekt bo Jutub go 

demonetyzuje. Ten projekt też był opłacany z Patronite, 
w momencie demonetyzacji zaczęło to być wyrzucanie pie-
niędzy w błoto. Widzisz, to wygląda tak: zrobisz teledysk 
to zawsze będzie oglądany i słuchany i nawet jak zostanie 
zdemonetyzowany, to i tak nam daje możliwość zagrania 
gdzieś w klubie, bo ludzie chcą nas widzieć na żywo, a sami 
widzowie też się cieszą, bo mogą sobie słuchać i oglądać 
w kółko. Ile razy oglądniesz EDC? Raz, dwa? Widać to 
po wyświetleniach. Niestety, ale liczby nie kłamią i trzeba 
się z tym pogodzić. Wolę wydać 200PLN na studio plus 

500PLN na mastering i około 500PLN na operatora kamery 
za dzień zdjęciowy i mieć z tego wyświetlenia, niż wydać 
około 400PLN na produkty do jednego odcinka EDC, któ-
ry zostanie zdemonetyzowany i oglądnięty kilka razy… 
Tak to wygląda, niestety – Jutub już nie jest przyjaznym 
środowiskiem dla takich formatów. A drink z tuńczykiem 
i śledziem i z wódką jest serio zajebisty, tak, paradoksalnie 
to był jeden z najlepszych drinków [śmiech]. Wrócę do tej 
serii może kiedyś, jak będę mógł z własnej kieszeni wydać 
lekką ręką te 400PLN na odcinek, a nie brać z Patronite, bo 
Patronite przeznaczam na produkcje klipowe.

Co robi Chwytak po godzinach? Masz jakieś hob-
by? Mówisz, że śpisz, że po 3 godziny, więc jakiś 
czas wolny mieć musisz.
Moje hobby to moja praca, a jak mam wolne, to idę 

do baru na piwo ze Żniwiarzem i Hyńkiem [śmiech].

Gdybyś musiał zrezygnować z bycia Chwytakiem, 
to co byś robił?
Nie wiem, ale pewnie dalej robił bym coś muzyczne-

go [śmiech].

Muszę zadać pytanie o projekt Jano. Czemu nie ro-
bisz tych utworów pod szyldem Chwytaka? Czy di-
sco polo samo w sobie nie jest już parodią klasycz-
nego disco, żeby jeszcze dokładać drugi poziom 
parodiowania?
Jano przyjął się robiąc parodie Modern Talking, pro-

dukcje autorskie średnio się przyjęły, chyba teksty są 
zbyt rozbudowane jak na disco polo. Nie są one robione 
jako Chwytak, bo współproducentem i pomysłodawcą 
jest DJ Jozef. Zespół Jano opiera się na jego pomysłach 
i cały image jest stworzony przez niego. On wymyślił 
Jana, Danę i Jozefa i te wszystkie przygody, ja tam jestem 
od aranżacji i przepisywania jego wizji klipu tak, żeby 
operator rozumiał, co ma jak nakręcić. 

Jano się sprawdza? Ludzie to polubili?
Tak, myślę, że Jano jako zespół ma swoich fanów, lu-

dzie lubią uroczą Danę, tandetnego hodowcę świń Jana 
i Jozefa z wiecznie wybitym zębem [śmiech]. Ogólnie ta 
nasza zamierzona tandeta chyba się podoba, a ci z kijem 
w dupie to zawsze będą p...ić, że to tandeta tak, jak by-
śmy o tym nie wiedzieli XD.

Jakie plany przed Chwytakiem? Jesteś obecny na 
scenie od wielu lat, nie wypaliłeś się? Nie poszu-
kasz nowej drogi, może już jako artysta „mainstre-
amowy”?
W tym roku jebło mi 20 lat pracy z muzyką, w klubie, 

jako producent itp. Ogólnie w 1999 roku zacząłem swo-
ją pierwszą prawdziwą pracę w klubie jako DJ, wcześniej 
grałem jakieś szkolne dyskoteki i nagrywałem mnóstwo ka-
wałków w domu, mam je wszystkie, niczego nie pogubiłem. 
W 2000 roku wydałem z moimi ziomkami nasz pierwszy 
oficjalny singiel w DMC Polska. Ciągle szukam nowych 
dróg, na Jutubie nie poprzestanę, ale nawet, jak znajdę 
drogę do mainstreamu to postaram się nie odpuścić 
Chwytaka, za bardzo lubię tę postać i naszych fanów, 
żeby to zakończyć. Wypalałem się już nie raz i potem 
wracałem do formy, tak już chyba musi być… W pla-
nach mam kilka projektów mainstreamowych, ale nie 
pod szyldem Chwytaka [śmiech]. No i kilka produk-
cji autorskich jako Chwytak, typowo pod Jutub.

Na koniec chcę spytać o Cieszyn, twoje miasto. 
Byłem tam dwa razy na Sylwestrze w akademi-
ku plastyków i było pełne szaleństwo. Z Cieszy-
na są Łowcy.B, kiedyś mistrzowie absurdalnego 
humoru, teraz jesteś ty. Co jest w tym mieście, że 
tak się dobrze bawi? Coś w wodzie?

No Łowcy chyba nie są z Cieszyna, tylko tu-
taj studiowali. Ale wystarczyło żeby przesiąknąć 

[śmiech]. Nie wiem, co w tym mieście jest takiego, ja 
się tutaj urodziłem i mieszkam całe życie i nie mam 
zamiaru się wyprowadzać, jestem lokalnym patriotą 

chyba [śmiech]. Uwielbiam to miasto. Bardzo rzadko 
gram tutaj występy, ale jak już gram, to jest spore za-

interesowanie, to też jest miłe [śmiech],

Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!
Dziękuję.

Z Chwytakiem rozmawiał Robert Rataj



5nr 6 (127) październik 2019  

Tradycyjne  pierogi
robione  na  miejscu
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Z naszych dogłębnych analiz wynika, że rezerwacje 
wyjazdów na ten czas zaczynają się już w sierpniu, a ich 
liczba zaraz potem sukcesywnie wzrasta. Najwięcej poby-
tów sylwestrowych rezerwowanych jest w październiku. 
Wniosek prosty - nie ma na co czekać!

Możliwości jest wiele, od krótkiego city breaka po in-
tensywne zwiedzanie czy wyjazd połączony z nartami lub 
rejs promem. Jedno jest pewne, wyjazd ze Student Travel 
to gwarancja niezapomnianej zabawy i przywitanie Nowe-
go Roku w doborowym towarzystwie. 

Gdzie na Sylwestra?
W ubiegłym roku Sylwestra spędziło z nami dwa tysiące 

osób, z czego aż 20% wybrało Baltic Trip, czyli rejs luksusowym 
statkiem wycieczkowym i zwiedzanie miejsc takich jak Ryga, 
Sztokholm, Tallin i Helsinki. Drugą popularną opcją są narciar-
skie sylwestry, rok temu wybrało je 15% studentów – mówi 
CEO Student Travel Rafał Barański.

Wybór młodych osób pada najczęściej na wycieczki 
4-6 dniowe (city breaks), aż 61% osób wybrało w zeszłym 

roku taką opcję, 21% postawiło na dłuższe wyjazdy trwa-
jące od 6 do 10 dni, a 18% korzystało z typowo sylwestro-
wych tripów trwających 2-3 dni.

Impreza i zwiedzanie?
Krótki, dwu- lub trzydniowy wyjazd do innego miasta 

cieszy się coraz większą popularnością. Za city breakiem 
stoi prosta idea – to intensywny wyjazd pozwalający 
zwiedzić najważniejsze atrakcje i zabytki danego miejsca, 
a także zasmakować regionalnej kuchni czy rozrywki. Wy-
cieczka objazdowa w tej formule pozwoli ci złapać oddech 
i cieszyć się pobytem w ciekawym miejscu.

Możesz wybrać wschodni kierunek, na przykład Grod-
no na Białorusi czy Lwów na Ukrainie. Popularnością cie-
szy się również Sylwester w Pradze, Budapeszcie, Paryżu 
lub włoskim Rimini. Ciepłolubni najchętniej wybierają 
Izrael. Jest też ponad tygodniowa opcja dla prawdziwych 
fanów zwiedzania w Rosji lub zupełny odlot – Eurotrip, 
czyli Amsterdam, Paryż, Nicea, Barcelona, Madryt i portu-
galskie Lagos podczas jednej wycieczki.

Sylwester na nartach?
To propozycja dla aktywnych fanów sportów zimo-

wych. Możliwości jest kilka: Austria, Słowacja, Gruzja 
i Ukraina. Wszystkie te miejscówki na co dzień łączy jedno 
– malownicze krajobrazy i rozrywka na stokach oraz szam-
pańska zabawa w sylwestrową noc. Czego chcieć więcej?!

Tego typu wycieczki oferują niekończącą się możli-
wość rozrywki i aktywnego wypoczynku. Trasy na stokach 
mają różne stopnie trudności, więc to dobra opcja zarówno 
dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. 

Sylwester na morzu?
Rejs po Morzu Bałtyckim ze zwiedzaniem Europy Pół-

nocnej, czyli opcja Baltic Trip. To propozycja dla tych któ-
rzy lubią zwiedzać, ale też chcą poczuć trochę luksusu na 
pokładzie komfortowego statku wycieczkowego. 

Świeże, czyste i morskie powietrze, a do tego zwiedza-
nie europejskich stolic. Ryga w Łotwie, Sztokholm w Szwe-
cji, Tallin w Estonii czy Helsinki w Finlandii. Wycieczki 
oferowane są w opcjach trwających od 4 do 6 dni – był to 
ubiegłoroczny hit i wszystko wskazuje na to, że w tym roku 
będzie podobnie.

Impreza w kraju?
Polskie góry zimą? Czemu nie! W tym roku do wyboru 

Beskidy lub Bieszczady. Zimowa sceneria w tych miejscach 
robi wrażenie, do tego imprezowy klimat i sylwestrowe 
szaleństwo. To z pewnością opcja dla tych, którzy lubią do-
brą zabawę!

Nawet jeśli nie masz towarzystwa, bo twoja paczka się 
wykruszyła, nie martw się, z nami spędzisz tę noc wśród lu-
dzi w podobnym wieku, z podobnymi pasjami i pomysłami 
na życie. Na Sylwestra 2018 aż 13% osób wybrało się w po-
jedynkę bez znajomych i wszyscy mogą potwierdzić, że był 
to jeden z lepszych pomysłów.

Pomysły na pożegnanie starego i przywitanie No-
wego Roku wiążą się często ze sporym wydatkiem. Nie 
musimy chyba wspominać, że podróże to jedna z najlep-
szych inwestycji. Przekrój propozycji jest na tyle szero-
ki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak to wyglądało rok 
temu? Ponad połowa osób wydała na sylwestrowy wyjazd  
501-1000  złotych (56%), 26% zmieściło się w przedziale 
do 500  zł, a 18% młodych podróżników przeznaczyło na 
ten cel od 1001 do 1500 zł.

Jeśli jeszcze nie masz planów na ostatnią noc w roku, 
sprawdź oferty na Sylwestra 2019/2020 na st.pl i zacznij 
z nami Nowy Rok!

Masz już plany 
na SylweStra? 

Do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, jednak już teraz warto zaplanować 
Sylwestra. Nie powinieneś zostawiać na ostatnią chwilę decyzji o tym, jak spędzisz 
ostatni dzień w roku. No chyba, że odpowiada ci towarzystwo telewizyjnej „dwójki”?!
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Victoria Day Spa oddział I,  Gliwice, Rynek 3/2, tel. 884 966 966, rynek@victoriadayspa.pl
Victoria Day Spa oddział II,  Gliwice, ul. Zwyciestwa 63/1, tel. 884 965 965, zwyciestwa@victoriadayspa.pl

Trendy & Victoria,  Gliwice, ul. Krótka 2, tel. 502 208 076, salon@trendygliwice.pl

FB: victoriadayspaluxury, www.victoriadayspa.pl

Zapraszamy do Akademii Kosmetologii Victoria Day Spa luxury,  
w której oferujemy Państwu szkolenia podwyższające kwalifikacje 
zawodowe w zakresie kosmetologii oraz masaży i zabiegów Spa

AKADEMIA SZKOLENIOWA 
W NOWYM ODDZIALE VICTORIA DAY SPA!
SZKOLENIA DOFINANSOWANE NAWET W 80%!!!
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  R AB ATA MI
 WSZ Y STKO
JE ST  MOZL IWE
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tel. 886 874 917 l Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 882 486 899 SoSnowiec  
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 Na początku opowiedz o sobie jako 
studencie? Co studiujesz i co robisz 
poza studiowaniem?

Cześć, nazywam się Bogdan Matyja i jestem przewod-
niczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekono-
micznego – właściwie to Parlamentu Studenckiego – bo 
tak nazywa się u nas organ działający w imieniu studen-
tów na kampusie w Katowicach. Obecnie studiuję finanse 
i rachunkowość na 3 roku studiów licencjackich i w roku 
akademickim 2019/20 będę drugą kadencję pełnił funkcję 
przewodniczącego. Mimo że jest to bardzo absorbująca 
funkcja, mam też czas dla siebie – na dobry film, serial czy 
wypad ze znajomymi. Lubię podróże, bardzo często jeż-
dżę do Warszawy, Krakowa czy innych miast w Polsce.

 W jaki sposób zostaje się przewodniczącym? Opisz 
swoją drogę do tej funkcji.
Wybory do samego dwudziestopięcioosobowego Par-

lamentu są w czerwcu, więc może w skład PS wejść student 
co najmniej kończący pierwszy rok. Następnie we wrześniu 
odbywa się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze, na 
którym członkowie Parlamentu wybierają spośród siebie 
Przewodniczącego, który po swoim wyborze proponuje 
członków swojego zarządu i oni także muszą zostać prze-
głosowani. Można więc powiedzieć, że przewodniczący 
wybierany jest w wyborach pośrednich, ale na członków PS 
w czerwcu głosują w wyborach wszyscy studenci UE w Ka-
towicach. Ja sam przygodę z Parlamentem zacząłem 3 lata 
temu jako członek, później Rzecznik Praw Studenta i rok 
temu wybrany zostałem na swoją pierwszą kadencję. 

 Jak dobierasz współpracowników? Bycie studentem 
to zaledwie kilka lat, więc ciężko chyba zbudować 
zaufany zespół?
Parlament wybierany jest przez studentów. To 25 osób, 

które naprawdę chce działać i udzielać się w życiu Uczel-
ni. Taka ilość członków ma swoje zalety i wady. Z jednej 
strony jest nas za mało, by robić duże projekty, nie tylko 
uczelniane, ale także w skali miasta czy województwa, któ-
rych podejmują się inne samorządy, jednak dzięki temu, że 
jest nas tylu tworzymy zgraną paczkę dobrych znajomych, 
którzy wiedzą, że mogą na sobie polegać i chętnie sobie 
pomagają. Są osoby, które po roku się zniechęcają, nie ma 
tu wypłaty, to taki trochę wolontariat, ale w innym wymia-
rze. Nie tylko robimy projekty, ale także jesteśmy organem 
uczelni, który ma swoich przedstawicieli w Senacie uczel-
ni, zasiada w senackich komisjach roboczych czy uczelnia-
nych komisjach stypendialnych i socjalnych.

 Czym zajmujesz się zazwyczaj jako Przewodniczą-
cy? Jakie są twoje kompetencje i zadania? Jak pracu-
jesz w tej roli?
Czasem mówię, że „robię Parlament 24 na dobę”. Nie 

ukrywam, że jest to bardzo czasochłonne. Kompetencje prze-
wodniczącego to prawie cała strona A4 w Regulaminie Samo-
rządu, ale tak naprawdę zajmuję się czuwaniem nad wszyst-
kim, otrzymuje raporty od członków zarządu na temat ich 
działania, doglądam przebiegu każdego projektu no i oczy-
wiście jestem pierwszą osobą do kontaktu z władzami uczel-
ni. Przede wszystkim rola mojej funkcji to reprezentowanie 
studentów, mówienie jednym głosem w imieniu ponad 9 ty-
sięcy. Cieszę się, że mam ich zaufanie i mogę robić to dalej. 

 Czy pełnienie tej funkcji jest czasochłonne? Pozwala 
efektywnie studiować lub pracować?
Nie chcę powiedzieć, że przewodniczący to prawie 

pracownik uczelni, ale bardzo dużo czasu spędzam nad 
sprawami dotyczącymi mojej Alma Mater. Czasem muszę 
spędzić cały dzień na uczelni, kiedy indziej zaś siedzieć 
przy laptopie kilka godzin. Ważne jest rozłożenie pracy 
i delegowanie zadań. Sam nic bym nie zrobił, potrzebuję ze-
społu, który będzie mi pomagał i sam z siebie był twórczy, 
a nie odtwórczy. Nikt nie jest w samorządzie z przymusu 
i jeśli ktoś chce działać to wiem, że mogę na nim polegać.

 Podczas gdy większość studentów ma wakacje, 
ty i cały Samorząd pewnie już pracujecie? Macie 
w końcu sporo do zrobienia, na przykład przy sty-
pendiach.
W tym roku to szczególnie. Nowa ustawa, zwana Usta-

wą 2.0, wprowadza tak dużo zmian, że właściwie musimy 
wszystkie wewnętrzne akty prawne dostosować do nowych 
reguł. Statut uczelni, Regulamin Studiów, a do końca grud-

nia mamy czas na dostosowanie Regula-
minu Samorządu do aktów prawnych 
wyższego rzędu. Przy stypendiach też 
się wiele zmienia, mamy nowy Regu-
lamin Pomocy Materialnej, no i nowe 
zasady przyznawania stypendium rek-
tora. Może w tym roku kwota będzie 
wyższa, ale jeszcze dziś tego nie wiem.

 Jak w ogóle widzisz rolę Samorządu i Przewodni-
czącego? Jak widzi to ustawa, a jak jest w praktyce? 
Wielu ludziom wydaje się, że Samorząd to taka fasa-
dowa instytucja. Jak jest naprawdę?
W naszej uczelni działa dużo organizacji studenckich, 

jednak to Samorząd jest ustawowym reprezentantem stu-
dentów. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
jasno określa i rozszerza w stosunku do poprzedniej kompe-
tencje Samorządu. Ja i moi poprzednicy zawsze mieliśmy za 
priorytet dobre relacje z władzami uczelni i mogę powiedzieć 
to zupełnie szczerze, że Rektor Robert Tomanek to bardzo 
dobry i zaradny rektor. To biznesmen, który wie, jak prowa-
dzić firmę, jaką jest uniwersytet, szczególnie ekonomiczny. 
To ważne, by traktować się po partnersku. Gdy coś mi się nie 
podoba wiem, że mogę przyjść porozmawiać i wypracować 
jakiś kompromis. Tak było chociażby np. z akademikami. 

 Możecie wpływać na program studiów czy rozdzie-
lanie pieniędzy, to chyba duża odpowiedzialność?
Tak, ale to bardzo proste. Kim jest student? To benefi-

cjent procesu kształcenia. Studenci to już jednak dorośli lu-
dzie, nie gimnazjaliści czy licealiści. Jako ten, którego to jak 
najbardziej dotyczy, uważam, że studenci mają prawo głosu, 
przynajmniej doradczego, muszą mówić, co i jak ulepszyć 
dla wspólnego dobra. Studenci nawet oceniają prowadzą-
cych w ankietach i jest to filar kompleksowej oceny nauczy-
ciela. Ważne by studiowanie nie było tylko procesem naucza-
nia, ale uczenia się samodzielnego zgłębiania wiedzy. 

 Jak widzi waszą rolę uczelnia? Akceptuje i wspiera 
czy traktuje jako coś, co po prostu musi być, bo tak 
chce ustawa?
Tak jak wcześniej mówiłem. Moje relacje z Rektorem 

są bardzo dobre. Mogę powiedzieć, że jest to coś, czego 
inne samorządy mi zazdroszczą. Ja wiem, że gdy mam 
problem mogę z nim przyjść i zawsze zostanę wysłucha-
ny. Tak jest też w drugą stronę, rektor z własnej woli pod-
jął decyzję, że przewodniczący samorządu będzie stałym 
członkiem obrad kolegium rektorskiego.

 Jako Przewodniczący masz możliwość osobistego 
wpływu na to, co się dzieje na uczelni? Czy jednak 
rola całego Samorządu, czyli grupy, jest większa? 
Czyli – czy Przewodniczący jest raczej premierem 
czy prezydentem?
Haha. Trudne pytanie. To chyba nie jest tak, że przewod-

niczący jest wodzem. Jestem głową i mówię w imieniu wszyst-
kich studentów. Rektorowi lepiej rozmawiać, gdy przycho-
dzę do niego z częścią zarządu niż w dwadzieścia pięć osób. 
Samorząd jako grupa jest potrzebny, bo w pojedynkę bym 
nie wiele zdziałał, ale jako reprezentant mówię w imieniu ich 
wszystkich. Nie jest to tylko moje zdanie. Co miesiąc odbywa 
się posiedzenie Parlamentu, na którym wspólnie decydujemy 
o kierunkach działań, o stanowisku Parlamentu dotyczącym 
jakiejś sprawy czy podjęciu jakiejś decyzji.

Jak przebiega współpraca z władzami uczelni? Czy 
bywały rozbieżności między tym, co chce rektor albo 
dziekan, a co oczekują studenci? Jakieś konflikty? Czy 

w sytuacji kryzysowej władze mogą 
na przykład usunąć cię ze stano-
wiska albo wy, jako Samorząd, 
wpłynąć na to, kto pełni władzę?

Nie przypominam sobie sytu-
acji w ciągu ostatnich lat, by doszło 

do tak drastycznych napięć na 
linii uczelnia – samo-

rząd. Dobrze znam 
ustawę i wiem, że 
Uczelnia nie ma takiej 

mocy, by usunąć mnie 
ze stanowiska, jeśli nie 
ma do tego wyraźnych 
przesłanek prawnych. 

My zaś jako samorząd 
mamy zagwarantowane 

w ustawie, a także w statu-
cie, że mamy dojść z uczelnią 

do porozumienia w kwestii 
wyboru osoby na stanowisko 

kierownicze, które dotyczy 
spraw studenckich. To bardzo 

silna władza. Możemy zablokować kandydata, który 
w naszej ocenie będzie anty-studencki.

 Studenci są w ogóle świadomi roli Samorządu i jego 
demokratycznej roli? Angażują się?
Dwadzieścia pięć na dziewięć tysięcy to bardzo mało. 

Pewnie znajdą się jednostki, które nie wiedzą, że mogą się 
do nas zwrócić z każdą sprawą. Niech będą jednak pewni, 
że jesteśmy dla nich i działamy w ich imieniu, by zapew-
nić im właściwe warunki do studiowania. 

 Wyrazem tej demokracji jest Parlament Studentów 
RP. Jaka jest rola tej instytucji? Jak działa? Jakie ma 
zadania i możliwości?
O tak. Za mojej kadencji ściśle współpracujemy 

z PSRP, sam działam we władzach – jestem członkiem 
Rady Studentów. Parlament organizuje szkolenia, takie 
jak szkolenie z zakresu praw i obowiązków (Konferencja 
Ekspertów Praw Studenta), czy też dba o interesy wszyst-
kich studentów jako nasz głos skierowany do minister-
stwa. Zajmuje się propozycjami nowelizacji ustawy, opi-
niowaniem rozporządzeń czy prowadzeniem studenckich 
konsultacji społecznych z zakresu jakiejś sprawy. Obec-
nym przewodniczącym Parlamentu RP jest Dominik Le-
żański z Politechniki Łódzkiej. To student, który ma wizję 
szkolnictwa wyższego w Polsce. Legitymując się jako głos 
wszystkich studentów może silnie ingerować w sprawy 
studenckie w ministerstwie i nie tylko. 

 Poza sprawami czysto studenckimi Samorządy czę-
sto angażują się w działania kulturalne czy społecz-
ne. Jak to jest na twojej uczelni? Jakie najważniejsze 
projekty przeprowadziłeś? 
Naszym największym projektem jest Adapciak Zako-

pane. To wyjazd studentów pierwszego roku na dziesię-
ciodniową wycieczkę zanim rozpoczną studia. Odbywa-
ją się tam szkolenia z umiejętności miękkich, jak i zakresu 
Regulaminu Studiów, czyli praw i obowiązków studenta. 
Współorganizujemy z innymi ośmioma uczelniami na ślą-
sku Juwenalia – tego wyjaśniać nie trzeba. U nas rozpoczyna 
się korowód pierwszego dnia, potem Spiż i 3 dni zabawy 
na Muchowcu. Niedługo w listopadzie odbędą się też dwa 
duże projekty: Test Wiedzy Ekonomicznej, który będzie się 
odbywał w 5 miastach polski jednocześnie, a finaliści otrzy-
mają miano laureatów ogólnopolskiego konkursu naukowe-
go oraz Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, czyli debaty, 
prelekcje i warsztaty ludzi biznesu na naszej uczelni. To tylko 
wierzchołek góry lodowej, robimy bardzo dużo projektów, 
wszystko z myślą o naszych studentach, by mogli się nie tyl-
ko kształcić, ale także urozmaicać swoje życie studenckie.

 Jak przebiega współpraca z innymi Samorządami? 
Albo miastem – czy to załatwia sama Uczelnia?
Przy organizacji Juwenaliów się poznajemy – two-

rzone jest wtedy Porozumienie na rzecz organizacji Ju-
wenaliów. Znam i utrzymuję kontakt 
z przewodniczącymi największych uniwer-
sytetów w Katowicach. Nieraz widujemy 
się na obradach ich komisji branżowych, 

str. 10

Cieszę się,  
że jestem tu,  
gdzie jestem 
Rozmowa z Bogdanem Matyją,
Przewodniczącym Parlamentu 

Studenckiego UE w Katowicach.
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Jeden 
z nas

a i oni są zapraszani do udziału w naszych konferen-
cjach. Jeśli chodzi o miasto to raczej uczelnia, my tu nie  
ingerujemy. Są projekty, które Prezydent Miasta obejmuje 
honorowym patronatem, jak Juwenalia, Konferencje Pol-
skich Uczelni Ekonomicznych czy Mosty Ekonomiczne. 

 Gdybyś mógł, co byś zmienił w uprawnieniach Sa-
morządu i Przewodniczącego? Jakich kompetencji ci 
brakuje?
Tak naprawdę, to nic. Jestem zadowolony z tej struktu-

ry, która jest. Gdyby tak nie było, z pewnością zaraz po wy-
borach bym to zmienił. Najbardziej chodzi o współpracę, 

nie o to, kto ma na papierku wypisane kompetencje i zada-
nia. Trzeba mieć zgrany zespół i można osiągnąć wszystko. 

 Jakie plany przed tobą i Samorządem? Co planujecie 
w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie tak jak mówiłem – Test Wiedzy 

Ekonomicznej oraz Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 
Dwa duże projekty, które już w listopadzie i z pewnością 
będą na szeroką skalę – jak zawsze. Do końca grudnia mu-
simy też znowelizować Regulamin Samorządu. Pracy jest 
dużo, ale chyba o to chodzi. Studiować, a przy tym inten-
sywnie działać dla swojej społeczności. 

 Na koniec krótka ocena – czy Samorząd jako instytu-
cja się sprawdza?
Hmm. Myślę, że musi istnieć organizm, który spaja 

wszystkich studentów. Gdzie studenci są dla studentów. 
Gdzie, gdy nie wiesz, co i jak załatwić, gdzie złożyć pi-
smo, jak je napisać, jest samorząd, który pomoże, doradzi, 
podpowie i pokieruje. Ja sam cieszę się, że jestem tu, gdzie 
jestem, że reprezentuję studentów najstarszej uczelni eko-
nomicznej w regionie i mogę być z tego dumny.

 Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realiza-
cji planów.

Rozmawiał Robert Rataj

M iałem „pecha”, że po książkę 
Åsne Seierstad „Jeden z nas. 
Opowieść o Norwegii” się-

gnąłem jakiś czas po obejrzeniu filmu „22 lip-
ca” Paula Greengrassa. Pech ów polegał 
na tym, że w sposób niezamierzony, 
ale i nieunikniony musiałem porów-
nać oba te – odmienne w formie, ale 
jednak traktujące o tych samych 
wydarzeniach – tytuły. A mimo 
że podeszły do tematu nieco 
inaczej, to łączy je owa skrupu-
latność w zadawaniu pytań, która 
wymaga od czytelnika/widza uwa-
gi i poświęcenia czasu na przemyślenia 
i odpowiedzenie sobie na jedno, zasadnicze, 
niejako podsumowujące pytanie – czy to mu-
siało się stać?

Książka Seierstad robi wrażenie od pierwszych 
stron, a rzucona przez nią samą myśl, że w zasadzie miała 
napisać tylko artykuł do „Newsweeka” brzmi jak żart w zesta-
wieniu z ogromem pracy, jaki wykonała autorka, by do-
prowadzić tę sporą (w polskim wydaniu około 500 stron) 
książkę do finału, który początkowo miał być wszystkim, co 
napisze – czyli relacją z procesu Andersa Behringa Breivika. 
I nie dziwię się jej początkowo skromnym założeniom – wi-
dzowi z zewnątrz (a autorka właściwie całą swoją karierę 
spędziła poza Norwegią, m.in. w Afganistanie) sprawa wy-
dawała się prosta: oto samotny, prawicowy ekstremista pod 
wpływem ideologii dokonuje rzezi niewinnych dzieci i staje 
przed sądem. Śledztwo, proces, wyrok. Jeden z wielu cykli 
sprawiedliwości, różniący się od innych jedynie skalą i miej-
scem zbrodni, Norwegia nie kojarzy się bowiem z rajem dla 
ekstremistów ani nawet pospolitych przestępców. Na szczę-
ście dla czytelników Seierstad powstrzymała się od proste-
go rozwiązania, od rzucania odpowiedzi zanim powstaną 
nawet właściwe pytania i dzięki temu otrzymaliśmy książ-
kę, nie boję się tego określenia, wybitną, która razem z „Wy-
niosłymi wieżami” Lawrence’a Wrighta stanowią wzorcowe 
studia zła objawiającego się pod postacią terroryzmu. 

Na czym polega siła tej książki? Przede wszystkim, co 
wspominałem, na ogromie materiału, jaki został przebada-
ny. Nikogo nie dziwią wielkie biografie sławnych przywód-
ców, materiał ich dotyczący jest bowiem obfity, ale jak prze-
śledzić życiorys kogoś, kto przez całe życie nie wyróżniał się 
niczym szczególnym, był tytułowym jednym z...? Seierstad 
z niezwykła przenikliwością i odwagą podjęła się zadania 
rekonstrukcji życia Breivika na podstawie nielicznych do-
kumentów i szeregu rozmów, które pozwoliły jej zbudować 
kompleksowy obraz strzelca z Utoi. Życie Breivika opisa-
ła od wczesnego dzieciństwa, opisała jego trudne relacje 
z ojcem, życie z nieradzącą sobie matką, młodzieńcze bunty 
(Breivik graficiarzem, wyobrażacie sobie?), rosnące aspiracje 
wyrażające się przynależnością do Partii Postępu i masonerii 
(sic!!), drobne przestępstwa, problemy towarzyskie, uzależ-
nienia. Wszystko to złożyło się na obraz o tyle skompliko-
wany, co realistyczny i co czytelnik przyjmuje z niejakim 
szokiem – Breivik nie różnił się od ludzi, których znamy. Ale 
z drugiej strony, jakże często słyszymy po jakiejś zbrodni, że 
on taki grzeczny był, zawsze dzień dobry mówił – i na szczęście 
Seierstad unika tej pułapki, nie pozwala nam uwierzyć, że 
z dobrego człowieka nagle wyskoczył jakiś diabeł albo, dla 
odmiany, że był on zawsze zły, jedynie dobrze się ukrywał. 
Breivik wyrysowany został nie grubymi kreskami, ale subtel-
nymi cieniami, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie wy-
robić sobie jednoznacznej opinii o ABB. Muszę zdradzić, że 
podczas lektury wielokrotnie nawet mu... współczułem. Czy 
robi to ze mnie psychopatę? Wierzę, że wręcz przeciwnie, że 

dostrzeganie nawet w zbrodniarzu 
człowieka jest głęboko chrześcijań-

skie i humanistyczne. Nie oznacza to, że zło nie zasługuje 
na karę – bo zasługuje jak najbardziej, ale również domaga 
się dopatrzenia w czyniącym zło człowieka, choćby po to, 
by dać mu szansę na pokutę. Wierzę również, że Seierstad 
opisując życie Breivika kierowała się podobnymi motywami. 

Seierstad sięga w swoich badaniach głęboko i czuje 
się na tyle pewnie, by miejscami wczuwać się w Breivika, 
opisywać, co robił, co czuł, co myślał. Wychodzi wówczas 
poza ramy reportażu i zbliża do powieści, co wychodzi na 
dobre dynamice całości. Jednak nie tylko na ABB skupiało 
się śledztwo autorki, która, chyba chcąc uniknąć pułapki 
monotonii tak mocno obecnej w wielu biografiach, wpro-
wadziła jako kontrapunkty dla życia Breivika biografie 
kilku innych uczestników wydarzeń na Utoi. Szczególny 
nacisk położyła na losy Bano, uciekinierki z Iraku, której 
życie przedstawione jest jako modelowa ucieczka z nie-
normalności wojny do normalności cywilizowanego kraju, 
który dał jej schronienie. Losy Bano, Lary, Simona, Andersa 
i Vijlara, młodych ludzi, którzy stali się ofiarami mordercy, 
są poprowadzone analogicznie jak Breivika, choć ze zrozu-
miałych względów nieco bardziej skrótowo. Podobnie, bo 
nie są to cukierkowe laurki, ale portrety ludzi z krwi i kości 
z ich zaletami i wadami. I to również pozwoliło autorce 
uniknąć kolejnej pułapki – mimowolnego porównywania 
i wyrabiania sobie opinii „na tle”. Bo zarówno Breivik, jak 
i wspomniani młodzi ludzie byli ambitni, mieli aspiracje 
polityczne, wyraziste i dość skrajne poglądy. Różnica była 
jednak taka, że u jednego z nich wynaturzyły się one w ter-
rorystyczne działanie...

I właśnie zarysowanie przygotowań i przeprowadzenia 
ataku na wyspę i siedzibę premiera to kolejny majstersztyk 
w wykonaniu autorki. Jej skrupulatność, co wydaje się nie-
możliwe, jeszcze się w tym momencie zwiększa i otrzymu-
jemy świetnie skonstruowaną opowieść o tym, jak mający 
wybujałe aspiracje, ale w zasadzie samotny we własnym 
świecie, Breivik roi sobie wielką rolę w światowym ruchu 
anty-islamskim i nakładem ogromnej pracy przygotowuje 
spektakularny atak. I niezwykłe jest to, że czytając o przy-
gotowaniach do zamachów Seierstad nakierowuje nas nie 
ku nienawiści do terrorysty, ale ku mimowolnemu podzi-
wowi dla jego mrówczej pracy – ileż mógłby on osiągnąć, 
gdyby swoją energię skierował w inną stronę?! Opis ataku 
jest inny, zimny i metodyczny, taki, jakim był sam zabójca. 
Przemieszczając się zarówno z mordercą, jak i jego ofiarami 
autorka tworzy opis, który Rafał Hetman w swej interneto-

wej recenzji określił mianem porno z umierania1 – 
opis kolejnych strzałów, ucieczek, ran, trupów jest 
na tyle dosadny, że co wrażliwsi czytelnicy mogą 
czytać go fragmentami. Po prostu przytłacza. Jedy-
nie momentami Seierstad wychodzi poza konwen-
cję i wówczas śmierć staje się poetycka: Wylądował 

na kamieniu, nie broniąc się przed upadkiem, bez 
krzyku. Ramiona opadły na boki. Stopy ledwo do-
tykały ziemi. W lewej ręce mocno ściskał puszkę 
ze snusem. W prawej jeszcze na chwilę zachowa-

ło się ciepło dłoni Magrethe, jeszcze na krótką 
chwilę.2 W innym miejscu, w opisie dzia-
łań służb zmierzających na wyspę, nar-
racja ociera się o konwencję tragifarsy, 

co dodatkowo wzmacnia wymowę części 
poświęconej atakom – zestawienie bezbron-

ności mordowanym i bezradności policji budzi 
zażenowanie, złość, pobudza do wykrzyczenia 
DLACZEGO? Ale autorka nie daje odpowiedzi, 
nie podsuwa rozwiązań, nie wprowadza pseudo 
happy endu do opowieści, w której co prawda 

doszło do objawienia się zła, ale dzielni i dobrzy ludzie już 
nigdy go do tego świata nie wpuszczą...

Ostania część książki, opis procesu, jest w mojej opinii 
najsłabsza, ale nie ma się co dziwić – jeśli wcześniej autorka 
zaserwowała nam szaloną jazdę po naszych uczuciach opis 
czegoś tak trywialnego, jak proces sądowy już wstrząsnąć 
nami nie może. Zmieniają się jednak wywoływane przez 
opis Breivika uczucia i zaczyna dominować głęboka niechęć 
i zwyczajne ludzkie wkurzenie na jego gwiazdorskie zacho-
wania. I takim go zapamiętujemy, co zbiega się z obrazkami, 
jakie podczas procesu serwowała nam telewizja – udającego 
pewnego siebie, ale w gruncie rzeczy pełnego kompleksów 
człowieka, który te kompleksy maskuje buńczucznością. 
Trochę szkoda, bo burzy to wrażenie spójności książki, ale 
mogę założyć, że ta część powstawała jako pierwsza w za-
mierzeniu publikacji prasowej – i być może stąd ten dyso-
nans...

Skąd więc wynikała zbrodnia ABB? Z szaleństwa? 
Z manii wielkości? Przesiąknięcia taką czy inną ideologią? 
Trudnego dzieciństwa? Ze skłonności psychopatycznych 
albo jako gwałtownie okazane zaprzeczenie własnej seksu-
alności? Na każdą z tych przyczyn znajdziemy dowody, ale 
nie są to dowody przytłaczające i pozwalające rzucić prostą 
odpowiedź, po której można przejść do kolejnej zbrodni, ko-
lejnego przejawu zła. Wielkość książki Seierstad przejawia 
się właśnie w tym, że rzuca nam ona ogrom materiału do 
analizy i daje szansę przemyślenia, czy zło jest rzeczywi-
ście czym poza nami? Poza „zdrowym społeczeństwem”? 
Breivik był w końcu jednym z nas, człowiekiem z tłumu ży-
jącym w jednym z najbardziej praworządnych i dostatnich 
społeczeństw na świecie. Może i gdzieś koło nas działa ko-
lejny samotny wilk, którego motywacje będą jednak całko-
wicie inne, tak jak inne jest każde życie i każdy los. A może 
rację miał Bruce K. Alexander, który domniemywał, że lu-
dzie szukają pocieszenia w uzależnieniach, gdy postrzegają 
świat jako klatkę, a nie park, gdzie żyje się z innymi? Może 
Breivik uciekł ze swej klatki uzależnień „do przodu”, ku 
przemocy? Ale o też uproszczenie...

Niemniej ja wyciągam z lektury jeszcze jedną myśl – tak 
naprawdę nie ma siły, która zatrzyma wszystkich złych lu-
dzi. I to jest najsmutniejszy wniosek płynący z tej książki. 

Robert Rataj

1.  https://czytamrecenzuje.pl/recenzja/674/jeden-z-nas (dostęp 
12.09.2019)

2.  A. Seierstad, Jeden z nas. Opowieść o Norwegii, Warszawa 2013, s. 328
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Woda jest kluczowym i strategicznym bogactwem 
naturalnym, które limituje możliwości rozwojowe każde-
go państwa, gdyż ma bezpośredni wpływ na gospodarkę. 
Tymczasem dyspozycyjne zasoby wody słodkiej skurczyły 
się w ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie. Te nieko-
rzystne zmiany nie ominęły również naszego kraju. Jednak 
problem deficytów wodnych, który jest znany naukowcom 
i specjalistom od bardzo dawna, przebija się do szerszej 
świadomości społecznej wówczas, gdy mamy do czynienia 
z suszą i wywołanymi przez nią stratami w większej skali. 
Dopiero wtedy sprawę nagłaśniają media, zaczyna się nią 
interesować społeczeństwo, a w efekcie również politycy.

Polska jak Egipt
Bilans wodny w skali globalnej jest kształtowany 

przez globalny klimat. Ale pamiętajmy, że w przyrodzie 
wszelkie cykle są najczęściej zwrotnie sprzężone w sposób 
dodatni lub ujemny (same się napędzają lub hamują), co 
oznacza, że dynamika obiegu wody też ma wpływ na dy-
namikę zmian klimatycznych. Poza tym w skali regional-
nej zjawiska hydrologiczne są silniej kształtowane przez 
czynniki lokalne – naturalne i antropogeniczne. Dlatego 
niekorzystne zmiany reżimu wodnego w poszczególnych 
dorzeczach to również pochodna działalności ludzkiej.

Polska z racji swego położenia geograficznego ma 
ubogie zasoby wodne. Biorąc pod uwagę średni odpływ 
roczny z polskich rzek, to na mieszkańca przypada tyle 
zasobów wodnych, co w Egipcie, zaś w Europie za nami 
są już tylko Cypr i Malta. Ten przelicznik niezupełnie 
oddaje rzeczywistość, jeśli chodzi o dostęp do wodnych 
zasobów, gdyż jest on zdecydowanie większy i pozwala 
statystycznemu Polakowi zużywać jej tyle, co Niemcowi, 
Francuzowi czy Brytyjczykowi. 

Warto też dodać, że retencjonujemy wodę na pozio-
mie tylko 6,5% średniego rocznego spływu, podczas gdy 
średnia europejska to 10%, a na przykład w Hiszpanii 
współczynnik ten wynosi 45%. 

Bilans wodny Polski generalnie jest niekorzystny 
i jeśli przychodzi wyjątkowo suchy rok, to problem za-
czyna być dostrzegalny nie tylko dla hydrologa, lecz dla 
każdego mieszkańca naszego kraju. Cierpi rolnictwo, le-
śnictwo, sadownictwo, energetyka, budżet państwa i bu-
dżety domowe. 

Ostatnie pięciolecie to seria lat suchych. Najbardziej 
dotkliwy pod tym względem był rok 2015, ale obecny 
niewiele mu ustępuje. W efekcie mamy już na wielu ob-
szarach Polski nie tylko suszę atmosferyczną i rolniczą 
(glebową), lecz również hydrologiczną. Są nią zagrożo-
ne województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-
pomorskie, mazowieckie oraz częściowo dolnośląskie 
i łódzkie. Lokalnie, np. na Pojezierzu Gnieźnieńskim, 
mamy do czynienia z suszą hydrogeologiczną. 

Oczywiście susza, podobnie jak powódź, to zjawisko 
naturalne. Należy jednak zauważyć, że ekstremalne for-
my tych zjawisk są bardzo mocno stymulowane ingeren-
cją człowieka w ekosystemy hydrogeniczne. Jeziora okolic 
Gniezna wysychają najprawdopodobniej z powodu ubytku 
wód podziemnych, które są drenowane przez odkrywkowe 
kopalnie węgla. Wylesienie oraz zamiana różnowiekowych 
i wielopiętrowych lasów naturalnych w monokultury leśne, 
a także złe praktyki melioracyjne są przyczyną nękającej 
Wielkopolskę suszy hydrologicznej. Zniszczenie naturalnej 
retencji dolinowej większości polskich rzek i przyspieszenie 
spływu stoi za obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na 
obszarze całych dorzeczy. Innymi słowy, ekstremalne susze 
i powodzie to także skutek zaniedbań na różnych polach – 
w hydrotechnice, hydrologii, planowaniu przestrzennym i, 
co istotne, w prawodawstwie.

Czy zbiorniki retencyjne pomogą?
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

przygotowało w połowie sierpnia bieżącego roku doku-
ment „Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” 
(w skrócie zwany dalej PPSS), z którym można się za-

Woda a sprawa polska
Od wielkości, jakości i dostępności zasobów wodnych zależy funkcjonowanie społeczeństw oraz rozwój cywilizacji. Jednak z wodą – 

podobnie jak z innymi dobrami naturalnymi – jest tak, że póty się z nimi nie liczymy, póki boleśnie nie odczujemy ich deficytu.

Tawerna 
Żeglarska
Stary Port

ul. Straszewskiego 27 
(wejście od 

ul. Jabłonowskich)

11.10, piątek
Koncert Akustyczni 

Band - shanty / 
acoustic rock

godz. 21:00

12.10, sobota
M.G.R Jazz Friends

godz. 20:00

18.10, piątek
Workaholic, godz. 21:00

19.10, sobota
SheeBan Celtic Band

godz. 21:00

25.10, piątek
NIPU, godz. 21:00

26.10, sobota
Znienacka Project  

w Starym Porcie
godz. 20:00

poznać na stronie www.stopsuszy.gov.pl i pobrać w for-
mie pliku PDF. Każdy obywatel i instytucja może też do 
owego dokumentu złożyć uwagę do końca listopada tego 
roku.

Całość PPSS liczy 60 stron i zawiera m.in. analizę 
możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów 
wodnych z podziałem na dorzecza, omówienie retencji 
zbiornikowej, dolinowej, znaczenia jezior i stawów, tere-
nów mokradłowych, lasów, gruntów rolnych. Wiele uwa-
gi poświęca się również budowie i przebudowie urzą-
dzeń wodnych, rodzajom suszy, ocenie stanu naturalnej 
i sztucznej retencji. Ostatnią, najważniejszą część PPSS 
stanowią dwa załączniki w postaci obszernych tabel – za-
łącznik 1. „Tabela zadań w zakresie budowy i przebudo-
wy urządzeń wodnych w celu zwiększania m.in. retencji 
i wspierające przeciwdziałanie skutkom suszy – zadania 
wytypowane z Programu Planowanych Inwestycji PGW 
WP na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. (stan na 
2019 r.)” oraz załącznik 2. „Tabela zawierająca katalog 
działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy”.

W tabeli nr 2 wyszczególniono 25 pozycji, w których 
dość ogólnikowo mówi się o potrzebie przywrócenia 
funkcji retencyjnych zniszczonym obszarom wodno-ba-
giennym i akcentuje ochronę ekosystemów wodnych 
oraz edukację w tym zakresie. Natomiast tabela nr 1 
zawiera 68 konkretnych propozycji rozwiązań technicz-
nych z wielkim naciskiem na budowę i przebudowę ja-
zów, stopni wodnych, zapór, zbiorników retencyjnych 
i regulacji cieków.

Te dwie tabele nie bardzo do siebie przystają, 
a w aspektach przyrodniczych po prostu kolidują. Wyni-
ka to z dwóch, nieco sprzecznych interesów, które cyto-
wany dokument chce pogodzić – walki z suszą i planów 
budowy autostrad wodnych. Przy czym od razu widać, 
że presja na budowę wielkich akwenów retencyjnych jest 
i będzie silniejsza niż faktyczna potrzeba walki z suszą.

Zbiorniki retencyjne mogą niwelować skutki suszy 
tylko lokalnie, w swoim najbliższym otoczeniu. Podobnie 
rzecz się ma ze stawami, które na dodatek cechuje nie-
korzystny stosunek powierzchni do objętości. Najczęściej 
są to akweny dość płytkie, ale przy tym całkiem rozle-
głe i przy wysokich temperaturach parowanie powoduje 
szybki ubytek wody w stawie, który trzeba ciągle zasilać 
z cieku. Sztuczna retencja oparta o budowę wielkich, ale 
także mniejszych zbiorników, nie jest więc właściwym 
sposobem na walkę z suszą i jej skutkami. 

Dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem jest wzmoc-
nienie naturalnej retencji na terenach dolin rzecz-

nych, polach uprawnych i w lasach. Jeśli jed-
nak mamy poważnie myśleć 

o retencji naturalnej i sztucz-
nej na tych obszarach, to bez-
względnie musi ulec zmianie 

str. 14
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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 85 zł

3,3 l. C.K. Jasne 33 zł zamiast 65 zł

Pizzeria Piazza

TOSCaNa

W razie wypadku 
...głodu dzwonić

CZYNNE
poniedziałek-niedziela

10:00–23:00

www.pizzapiazza.pl

Bronowice, ul. Cicha 19

tel.  12 638 80 00 
500 857 600

Ministerstwo zawsze 
fronteM do studenta!

Kraków
ul. Sławkowska 10

tel. 508 138 876

/ mswkrk

Dlatego u Nas
najlepsze

zniżki

5 PLn
z legitymacją

Piwko 0,5 L
(Brackie LuB sPecjaL) 

LuB 
Bania 

wódki 
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Płonność 
zemsty

D avid Adams Richards w powie-
ści Grzech miłosierdzia doskonale 
przekonuje o bezcelowości ze-

msty. Cała historia trzyma w napięciu i pię-
trzy przed bohaterem kolejne trudności, 
doświadcza go na naszych oczach. My, 
czytelnicy, jesteśmy świadkami ogromu 
cierpienia, spadającego na barki jed-
nego człowieka. Główny bohater to 
Sydney Henderson – ubogi miesz-
kaniec prowincji. Poznajemy jego losy 
z opowieści syna Lyle’a, który był ich bez-
pośrednim świadkiem lub które zostały mu 
opowiedziane. 

Książka ma nietypową konstrukcję. Lyle bo-
wiem nie przedstawia minionych wydarzeń bezpo-
średnio czytelnikowi, ale jednemu z bohaterów. Przycho-
dzi do policjanta, który porzucił pracę w policji i zadręczał 
się przez całe życie, że naraził na niebezpieczeństwo pew-
nego chłopca. Chłopcem tym był Mat Pit – człowiek, któ-
ry później zrujnował życie Sydneya Hendersona. Dzięki tej 
opowieści Lyle przynosi spokój ducha byłemu policjantowi. 
Zapewnia go również, że dobrze postąpił ratując niegdyś 
tonącego Mata. To, co mówi, wydaje się sprzeczne z tym. 
co naprawdę myśli., trudno mu jednak nie przyznać racji. 
Gdyby Mat zginął, jego ojciec nie przeżyłby wielu boleści, 
Lyle z kolei nie nauczyłby się żyć godnie i prawdziwie. Bez 
cierpienia, jakiego doznał, byłby innym człowiekiem. Ono 
go zmieniło. Najbardziej jednak odcisnęła na nim swój głę-
boki ślad postawa ojca – Sydneya.

Sydney od dziecka ciężko pracował fizycznie. W wieku 
13 lat rzucił szkołę i rozpoczął pracę w lesie. Dni mijały mu 
bez żadnych prawie przyjemności, a na dodatek był upoka-
rzany przed rówieśnikami przez własnego ojca. Z powodu 
tych upokorzeń został pijakiem w wieku 15 lat. Ucieczki 
szukał jednak nie tylko w alkoholu – mnóstwo czytał. Książ-
ki stały się dla niego wszystkim, potrafiły ubarwić mu szarą 
rzeczywistość i nauczyć wielu życiowych prawd. Jego oj-
ciec, Roy Henderson, został niesłusznie oskarżony o podpa-
lenia tartaku, w którym pracował. Choć tego nie zrobił, nikt 
mu nie uwierzył i został skazany. Po śmierci w więzieniu, 
piętno przeszło na jego syna. Sydney w ciągu całego swego 
życia, wielokrotnie był niesprawiedliwie posądzany. Nigdy 
się jednak nie bronił, w wieku 12 lat wszedł bowiem z układ 
z Panem Bogiem. Odśnieżał dach kościoła z kolegą i ten na-
gle zabrał mu kanapkę. W przypływie złości Sydney pchnął 
kolegę, który upadł parę metrów dalej. Przekonany, że go 
zabił, obiecał Bogu, że nigdy więcej nikogo nie skrzywdzi. 
Dotrzymał słowa. Oskarżano go o kradzież ryb i pieniędzy, 
podpalenie mostu, śmierć dziecka i cudzołóstwo. Za każ-
dym razem przyjmował to ze spokojem, wierząc, że prawda 
kiedyś wyjdzie na jaw. Nigdy się nie bronił. 

Jego żona rozumiała jego postawę, wspierała go i ko-
chała. Syn jednak nie pojmował, dlaczego ojciec się poddaje. 
Któregoś dnia pokłócił się z ojcem wyrzucając mu bezczyn-
ność. Odpowiedź ojca była zdumiewająca. Przekazał chłop-
cu mądrość, którą zaczerpnął z książek i której się kurczowo 
trzymał. Brzmiała ona następująco: „Nikt nie może wyrzą-
dzić człowiekowi krzywdy tak, żeby nie wyrządzić jedno-
cześnie krzywdy sobie samemu”. Swoim życiem udowodnił 
słuszność tego motta. Jego syn natomiast nigdy się z tym nie 
zgadzał i wierzył, że tylko walka może przynieść zwycię-
stwo. Życie syna naznaczone było buntem – buntem prze-
ciwko dewizie ojca. Chwilami się go wstydził, nawet go nie-
nawidził, chciał żyć po swojemu i się pomylił. Srogo zapłacił 
za swoją zuchwałość. Popadał w konflikty z otoczeniem 
i władzą. Choć ludzie go poważali, nie wyszło mu to na do-
bre. Przysporzył sobie tylko wielu kłopotów. Zadawał się 
z tymi, przez których jego ojciec najbardziej cierpiał. Trzy-
mał z nimi wierząc, że to pomoże, chciał, by ludzie się go 
bali. I osiągnął swój cel. Skutki były jednak opłakane. Zapo-
mniał o najbliższyc, odtrącał młodszego brata, poświęcając 
mu zbyt mało czasu, często kłócił się z matką, wracał pijany 
do domu. Nie można było na nim polegać. Tak jak jego ojciec 
oddał duszę Bogu, on zaprzedał swoją diabłu. Nic i nikt nie 
mógł go namówić do podjęcia innej życiowej drogi. 

Ta powieść wzrusza, oburza i intryguje. Wielu z nas, 
czytelników, zastanawia się nad słusznością postawy Syd-
neya. Wielu pewnie uważa ją z początku za dziwną. Nieje-
den z nas utożsami się z synem, nie z ojcem. Taka postawa 
zaskakuje, zadziwia i daje do myślenia. Czy w ogóle można 
tak żyć w dzisiejszym świecie? Okazuje się, że można. Nie 
od dziś wiadomo, że to, co z siebie dajemy, do nas wraca. 
Gdy wybuchamy gniewem, inni też będą dla nas niemili. 
Gdy się uśmiechamy, inni też kierują do nas uśmiech. Każdy 

czyn i każda postawa ma swoje konsekwencje. Wszyst-
ko, co robimy, ma jakieś znaczenie. 

Grzech miłosierdzia to powieść szczególna. Warto 
ją mieć na półkach swej domowej biblioteczki. To hi-
storia, do której się będzie chciało powrócić. Ona tętni 
życiem, prawdziwym życiem i nie można wobec niej 
przejść zupełnie obojętnie. David Adams Richards 
poprzez osobę Sydneya uczy nas pokory, pokazuje 
jak żyć, by się nie pogubić. Co najważniejsze, udo-

wadnia, że nie warto się mścić. Zemsta nigdy nie 
przyniesie nam ulgi – do takiego przekonania 
dochodzi nawet Lyle: „Ja jednak, nawet śmiejąc 

się, wiedziałem, że zemsta jest płonna i nie przy-
nosi duszy żadnej korzyści”. Czyż można poczuć 
się lepiej, wyrządzając drugiemu zło? Zło rodzi zło, 
a dobro rodzi dobro. To odwieczna prawda, choć tak 
trudno ją rozumieć. Ciężko jest uświadomić sobie 
bezcelowość zemsty wobec stawianych nam okrut-
nych zarzutów. Wydaje się, że naszych obowiązkiem 
jest się bronić i opłacać pięknym za nadobne – w myśl 

kodeksu Hammurabiego: „Oko za oko, ząb za ząb”, ży-
cie będzie łatwiejsze. Może będzie łatwiejsze, ale tylko 
z punktu widzenia Hammurabiego… Na pewno nie dla 
współczesnego człowieka. 

Prawda wyjdzie na jaw prędzej czy później. To druga 
z mądrości płynących z tej powieści. Nie jest jednak łatwo 
czekać na samoczynne rozwiązanie sytuacji, a w obliczu 
niesłusznego, fałszywego oskarżenia jesteśmy raczej pełni 
buntu i rozpaczy aniżeli stoickiego spokoju. My, współ-
cześni ludzie, nie umiemy bezczynnie czekać, aż coś od-
mieni się samo. Nie wierzymy w możliwość tej odmiany. 
Jesteśmy przygnieceni okrucieństwem innych wobec nas 
i żyjemy w wielkim ucisku. Nie potrafimy się na to godzić 
i sobie z tym poradzić. W jaki sposób możemy brać przy-
kład z Sydneya, gdy w głębi jesteśmy jak Lyle? Targają nami 
dwie sprzeczności, od których nie możemy się uwolnić. To 
łatwe – być jak Lyle, trudne – być jak Sydney. Cierpienie po 
prostu jest i zawsze będzie. Niezależnie od naszego wieku, 
doświadczenia czy pozycji w hierarchii społecznej. Wbrew 
pozorom, cierpienie ma swój sens, a tego sensu właśnie wie-
lu nie widzi i nie rozumie. Nie trzeba go szukać na siłę. Waż-
ne, by odkryć siłę zła. Zło zawsze do nas wróci. Któregoś 
dnia nasi oskarżyciele, poniosą sromotną klęskę, być może 
nawet skierują do nas słowa przeprosin… Wystarczy tylko 
trochę poczekać i nie tracić nadziei. 

Tracąc nadzieję, tracimy wszystko. Nadzieja przecież 
umiera ostatnia. Życie jest oszustem, a świat krzywym lu-
strem, jak mówi jedna z piosenek. Warto jednak spojrzeń na 
pewne sprawy z innej perspektywy. Nade wszystko jednak, 
warto sięgnąć po Grzech miłosierdzia. On rozwieje nasze wąt-
pliwości, doda wiary, rozpali nadzieję. 

Jolanta Madej

dotychczasowe podejście do planowania przestrzenne-
go. Nie może być tak, że na podstawie studiów i miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
decyzji o warunkach zabudowy w różnych rejonach Pol-
ski wydaje się zgody na nowe budownictwo w strefach 
zalewowych rzek, na terenach podmokłych, wilgotnych 
łąkach, przy brzegach cieków i zbiorników wodnych. 
Także sposób działania rejonowych i gminnych spółek 
wodnych jest zupełnie niedostosowany, wręcz archaicz-
ny, względem współczesnych potrzeb i wyzwań. Prace 
utrzymaniowe na rowach melioracyjnych ograniczają 
się do usuwania roślinności w korycie i wzdłuż brze-
gów oraz pogłębiania rowu, czym przyczyniają się do 
dalszego osuszania znacznych połaci gruntów rolnych 
i leśnych. Nikt przy tym nie dba o istniejące zastawki pię-
trzące, które są albo w złym stanie technicznym, albo są 
zupełnie niewykorzystywane w celu piętrzenia wody. 

Temat jest szeroki i nie sposób go tutaj wyczerpać. 
Więcej szczegółów i przyjaznych środowisku sposobów 
radzenia sobie z suszą znaleźć można na stronie Koalicji 
Ratujmy Rzeki www.ratujmyrzeki.pl. 

Małe zasoby, wielkie aspiracje
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-

dowej zapowiada podniesienie współczynnika retencji 
do 15% w ciągu 7 lat, na co ma być przeznaczone 14 mi-
liardów złotych (większość środków ma pochodzić 
z Unii Europejskiej). Program jest opracowywany pod 
hasłem zapobiegania suszy, jednak wydaje się, że tak 

naprawdę chodzi o magazynowanie wody w nowych, 
wielkich zbiornikach retencyjnych pod potrzeby projek-
towanych autostrad wodnych na Odrze, Wiśle i Warcie. 
Jest to wielki projekt przebudowy największych polskich 
rzek tak, aby mogły sprostać standardom dróg wodnych 
o znaczeniu międzynarodowym. Według założeń mają 
powstać:

E-30 – Odrzańska Droga Wodna wraz z Kanałem Ślą-
skim i odcinkiem połączenia Dunaj-Odra-Łaba;

E-40 – droga wodna łącząca poprzez Wisłę Gdańsk 
z Warszawą i prowadząca dalej do Brześcia;

E-70 – fragment wspólny z E-40 oraz odcinek będący 
łącznikiem między Wisłą i Zalewem Wiślanym.

Wiązać się to będzie z wybudowaniem nowych ja-
zów, stopni wodnych, a także wyprofilowaniem rzek tak, 
aby łuki miały promień nie mniejszy niż 650 metrów, głę-
bokość tranzytowa szlaku wynosiła co najmniej 2,8 me-
tra, zaś jego szerokość 40 metrów. 

Z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia 
plany są wysoce niepokojące. Na razie projekty są przed-
stawione dość ogólnie, nie ma też ocen oddziaływania na 
środowisko, więc trudno szczegółowo odnieść się do pro-
jektowanej inwestycji. Mimo to, na tym poziomie ogól-
ności można zaryzykować stwierdzenie, że przyspieszy 
ona spływ i będzie powodować drenaż wód mniejszych 
dorzeczy w obrębie dorzecza Odry i Wisły, wpłynie ne-
gatywnie na wiele obszarów chronionych (parki narodo-
we, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary 
Natura 2000), dewastacji ulegną dalsze naturalne odcinki 

rzek świadczące usługi ekosystemowe w postaci samo-
oczyszczania się wód rzecznych itd. 

Jeszcze w ubiegłym roku protest w tej sprawie wy-
raziło Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Podczas 
walnego zgromadzenia PTH pod protestem skierowa-
nym na ręce Prezesa Rady Ministrów podpisało się wielu 
polskich naukowców (treść dokumentu jest dostępna na 
stronie internetowej www.pth.home.pl).

Wybór należy do nas
Podsumowując, należy stwierdzić, że łączenie walki 

ze skutkami suszy poprzez realizację rozbudowy małej 
retencji, wzmocnienie retencji naturalnej i ochronie mo-
kradeł z pomysłem tworzenia potężnych dróg wodnych, 
to co najmniej niedorzeczność. Tych dwóch zadań połą-
czyć nie sposób. Albo w dobie zmian klimatycznych po-
dejmiemy realną walkę z suszą, albo nastawimy się na 
dalsze niszczenie polskiej sieci wodnej, co implikować 
będzie pogłębianie wodnych deficytów.

Decyzje będą w tych sprawach podejmować polity-
cy, ale wyboru dokonać musi społeczeństwo. W Polsce 
mamy potencjał intelektualny oraz wiele organizacji i in-
stytucji, które mogą, a nawet powinny wyrazić swoją opi-
nię poprzez procedurę składania uwag do projektu PPSS. 
Skierowanie PPSS do konsultacji społecznych powinno 
więc być mądrze i bardziej gremialnie niż dotychczas 
wykorzystane przez organizacje pozarządowe (nie tylko 
proekologiczne) i świadomych obywateli. 

Cezary J. Tajer
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Księgarnia Akademicka, Kraków, ul. św. Anny 6, tel. 12 431 27 43

Księgarnia Akademicka została założona w 1992 roku. Działamy  
w środowisku akademickim Krakowa prowadząc działalność księ- 
garską i wydawniczą. Rocznie publikujemy ponad 100 tytu-
łów książek i czasopism specjalistycznych, 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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Historyja ucieszna o nowej BaniaLuce
Mało kto wie, ale wśród umiejących czytać obywateli Rzeczpospolitej w XVII 

i XVIII wieku powodzeniem niewiele mniejszym od Biblii cieszyła się „History-
ja ucieszna o królewnie Banialuce ze wschodniej krainy” Hieronima Morsztyna. 
Ta wierszowana powieść, pełna cudów i dziwów, nie schodziła z pras drukarskich 
przez ponad 100 lat, a z chęcią czytana była przez lat blisko 150. Dziś historia zato-
czyła koło i pora na nową opowieść, tym razem o krakowskiej BaniaLuce, a opowie-
dzą o niej ci, którzy ją najlepiej znają, czyli zacni jej Goście. Posłuchajcie, oto bajka...

 W każdej bajce wszystko zaczyna się w królestwie, a jakie jest królestwo 
BaniaLuki?
Super ceny, luźny, studencki klimat. Zdecydowanie odbiega od snobistycznej at-

mosfery rynku. Fajne miejce na spotkanie przy piwie – pisze w swej opinii hen_daleko. 
Wtóruje mu Triparta: Idealne miejsce na wyjście ze znajomymi. Olbrzymim plusem jest 
lokalizacja.Wszędzie blisko. Ceny bardzo przystępne. Zarówno piwo, jak i shoty bardzo 
dobre. Z czystym sumieniem można polecić to miejsce. Kolejny zadowolony gość to  
516marcint: Lokal ma dobrą lokalizację. Nie miałem problemów z obsługą, która sprawnie 
obsłużyła przede mną wycieczkę z Anglii. Można w fajnym miejscu wypić piwo w przerwie 
zwiedzania. Ceny napojów i zakąsek na pewno zachęcają do odwiedzin. Klimat głośnego 
pubu, ale ja to lubię. Przez okno można obserwować, jak tętni życiem Kraków. Polecam.

A więc BaniaLuka jest miejscem pełnym życia, gwarnym i tłocznym, a do tego 
nie drenującym sakiewek, co nie zdarza się często w tak bliskich Rynkowi lokaliza-
cjach – a trzeba wam wiedzieć, że BaniaLuka znajduje się 2 minuty od centralnego 
placu Krakowa, przy placu Szczepańskim 6, nie trzeba więc pokonywać siedmiu gór 
i siedmiu rzek, aby tu dotrzeć. 

 A jakie cuda na nas tam czekają? Przede wszystkim niskie ceny:
Karoraro pisze: Bardzo dobre miejsce na szybkie piwo i przekąskę. Tatar i ruskie 

godne polecenia; ceny bardzo atrakcyjne (alkohol 4.5zł, przekąska 9zł). Zgadza się z nim 
użytkownik hajder: Miejsce bardzo oblegane wieczorami z racji niskich cen. Drinki 

mocne a przekąski spore. 962Marcinn też się zgadza: Polecam na wyjścia na piwo lub 
drinka. Ceny bardzo dobre, powiedziałbym, że na każdą kieszeń. W lokalu dostępne są 
też przekąski idealne do % (9zł). Wielki entuzjam okazuje też Patrycja P: Super miej-
sce! W ciągu dnia można sie zrelaksować, zjeść coś i pogadać ze znajomymi, jest cicho 
i spokojne;) pyszna kawa i tatar! ...a wieczorem...wieczorem rzeźnia;) tłum ludzi! Zawsze 
spotykam tam kogoś znajomego! Idealna miejscówka, żeby wypić coś mocniejszego i iść 
bawić się dalej;) Ceny idealne na studencką kieszeń ;)

I to prawda, BaniaLuka oferuje ceny bardzo przystępne, a przy tym nie wyma-
ga podróżowania po całym Krakowie po to, by po prostu coś zjeść i wypić za małe 
pieniądze. 

W każdym królestwie muszą być dzielni rycerze i królewny, a w BaniaLuce te 
role spełnia obsługa, która radzi sobie z przebywającymi w knajpie tłumami: Dam-
ska część obsługi bardzo miła, uśmiechnięta, chętnie doradzi w wyborze – to fragment 
opinii użytkownika 91grzegorzw. Cytowany już hajder dodaje: Obsługa raczej mila 
i dość cierpliwa na tą ilość ludzi. I na koniec mementor1152: Banialuka, mimo tego że 
o każdej porze dnia i nocy jest mocno przepełniona ludźmi, to nigdy nie czekasz na obsłu-
gę. Panie za barem bardzo miłe i pomocne.

Bajka? Nie tym razem. BaniaLuka to realne miejsce, gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie – tanie napoje, pyszne przekąski, tłum, w którym być może natkniesz się 
na znajomego lub poznasz kogoś wyjątkowego, znajdziesz swój skarb... A najlepsze 
zostawiam na koniec – BaniaLuka przy placu Szczepańskim nie jest jedynym loka-
lem tej marki, drugi znajdziecie przy ulicy Szewskiej 13. I wszędzie te same cuda!

Cytaty zaczerpnięte z Tripadvisor: https://pl.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274772 
-d4580464-Reviews-BaniaLuka-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html 
(dostęp 11.09.2019r.)

Muzyka daje nam 
wolność. 

Department  
of Blues and Soul  

– DOBS

 S ami o sobie mówią, że są  
„muzyczną mieszanką”. Czte-
ry różne osobowości i charak-

tery wspólnie tworzą muzykę, która 
oddziałuje na coraz szersze grono od-
biorców. Osiągnęli już sporo, a pla-
nują jeszcze więcej. Jak działają na 
nich sukcesy? Kto jest ich inspiracją?  
I, przede wszystkim, czym jest dla 
nich muzyka? Posłuchajcie.

Kim jesteście? Czym się zajmujecie?
Aleksander Czekański: Jestem perkusistą 

zespołu i prowadzę skup złomu w Baborowie.
Jakub Cajzner: Śpiewam w zespole DOBS 

i nie tylko. Gram też na ulicy, w Opolu można 
mnie spotkać na Krakowskiej. Studiowałem 
tutaj, jestem magistrem filozofii.

Radosław Kościelski: Radek, gram na ba-
sie. Studiuję filologię angielską na Uniwersy-
tecie Opolskim.

Dawid Młotkowski: Gram na gitarze elek-
trycznej. Też, jak Kuba, ukończyłem studia ma-
gisterskie z filozofii w Opolu. Prywatnie zaj-
muję się sprzedażą pożyczek, do dwudziestu 
pięciu tysięcy, nie sprawdzamy BIK-u. (śmiech)

Od kiedy działacie jako zespół?
Jakub: Dawid i ja gramy razem od koń-

ca 2015 roku. Skład zmieniał się wielokrotnie, 
w końcu zostaliśmy tylko my dwaj. Dawid 
jest, jak zawsze mówię, mózgiem i sercem 
DOBSów, bo jeszcze starszy brat Dawida, 
Rafał, nas mocno wspomaga tekstami, po an-
gielsku i nie tylko. Idea zespołu DOBS wyszła 
właśnie od Rafała, który natchnął Dawida do 
muzykowania. Dawid znalazł mnie, później 
znaleźliśmy Olka, w końcu Radka. W takim 
składzie teraz gramy.

Skąd pomysł na nazwę?
Dawid: Department of Blues and Soul, 

czyli w wolnym tłumaczeniu nie chodzi o to, 
że gramy bluesa czy rock’n’rolla, ale są to stu-

dia nad duszą będącą w stanie bluesa.
Jakub: Bo soul to jest dusza, a blues to 

jest…
Dawid: Stan melancholii, smutku, pew-

nego cierpienia.
Jakub: Niekoniecznie cierpienia, bardziej 

właśnie melancholii. U klasycznych bluesma-
nów muzyka była formą ucieczki ze zniewo-
lenia do wolności i dla nas też jest ucieczką. 
Zgodzisz się z tym?

Dawid: Tak, życie bez muzyki jest pewne-
go rodzaju cierpieniem. Szara codzienność jest 
przytłaczająca, nie ma w niej nic interesujące-
go. Muzyka jest elementem, w którym może-
my się uwolnić.

 A kto jest autorem waszych tekstów? Pi-
szecie je wspólnie, czy może jest osoba, 
która za nie odpowiada?
Aleksander: Ja piszę teksty, no ale chłopa-

ki ich nie wybierają… (śmiech)
Jakub: W prosty sposób powiem tak: teksty 

po angielsku pisze Rafał, brat Dawida. Nie gra 
z nami na scenie, ale jest istotnym elementem na-
szej układanki. Pisze też czasami po polsku, na 
przykład tekst „Alicji” jest Rafała. Są też teksty 
pisane przeze mnie. Jeden tekst napisał Dawid, 
„Pieśń nocy”. Tak przynajmniej uznajemy, mie-
liśmy burzę mózgów, w której główny udział 
miał właśnie on. Kawałki powstają różnie, cza-
sem spotykamy się z Rafałem, próbujemy ułożyć 
coś wspólnie. Czasami tylko ja i Dawid bierzemy 
tekst Rafała czy mój i coś tam składamy.

Dawid: „Podpalacz”, na 
przykład, powstał, jak mama 
opowiedziała historię o tym, że 
Rafał podpalił stóg siana gdy 
miał pięć lat.

str. 18
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 Na profilu facebookowym zespołu przeczytałyśmy, że 
wasze piosenki oparte są o śmierć. Dlaczego śmierć?
Dawid: Niektóre teksty odnoszą się do ludzi, którzy 

już umarli. „Hunter”, na przykład, jest o moim ojcu.
Jakub: „Pusty dom” napisałem myśląc o mojej zmarłej 

babci, zawsze mi bliskiej. Ale śmierć nie musi być dosłowna, 
może być symboliczna. Chodzi o jakiś brak, ból w życiu, nie-
dosyt. Niekoniecznie o jakąś konkretną śmierć czy samobój-
stwo, choć takie rzeczy też się pojawiają.

Dawid: Koncepcja śmierci jest dobrym punktem 
odniesienia do życia. Gramy każdy koncert, jakby był 
naszym ostatnim, wkładamy całych siebie. Zaczynając, 
robimy taki mały rytuał mistyczny, próbujemy przywo-
ływać zmarłych.

Udało się kiedyś?
Jakub: W zasadzie tak. Duchów nie widać, nie da się 

ich złapać za rękę.
Dawid: To bardziej pytanie do odbiorców.
Aleksander: Co odczuwają, czy jest na tyle dziwnie, 

że mogą się przenieść w ten świat, który kreujemy.

 Wasz zespół powstał w 2016 roku, ale muzyką zajmu-
jecie się pewnie dużo dłużej. Kiedy to się zaczęło?
Aleksander: Ja zacząłem stukać na bębnach w wieku 

15 lat. Nie miałem żadnego powołania, po prostu spodo-
bało mi się przejście w jednej piosence i zacząłem grać.

Dawid: Odkąd pamiętam - wtedy nie umiałem 
jeszcze chodzić, a mój starszy brat grał na gitarze elek-
trycznej. To jest jedno z moich pierwszych wspomnień, 
dźwięk tej gitary. Chyba wtedy już postanowiłem, że 
muszę grać na gitarze.

Radosław: Ja w wieku 11 lat zacząłem grać na akor-
deonie.

Jakub: Powiedział to! A teraz moja kolej: ja śpiewa-
łem od zawsze, lubiłem śpiewać razem z mp3 z kompu-
tera. W drugiej klasie liceum, czyli blisko 10 lat temu, za-
cząłem grać na ulicach.

 Jakimi studentami byliście? Jak wspominacie stu-
dia? Czy ten czas pomógł wam jakoś w realizacji 
pasji?
Radosław: Ja dopiero zacząłem studia, wszystko 

przede mną. (śmiech)
Jakub: Ja i Dawid poznaliśmy się na studiach, Dawid 

bardzo trafnie opisał kiedyś nasz kierunek. To były mało 
wymagające studia dla ambitnych ludzi.

Dawid: Dzięki temu mieliśmy czas na zajmowanie 
się muzyką. Nie uczyliśmy się zbędnych rzeczy, a dowia-
dywaliśmy się sporo. Bo mądrość to nie jest wiedza, tyl-
ko pewna umiejętność. Na studiach właśnie założyliśmy 
pierwszy zespół, Gipsy Jam, graliśmy po barach.

Aleksander: Mam wykształcenie ekonomiczne, na 
studiach nauczyłem się, jak zarabiać pieniądze i zaczą-
łem to robić.

 Co poradzilibyście studentom chcącym założyć 
własny zespół? Od czego zacząć, jak się za to za-
brać?
Aleksander: Moim zdaniem to jest czyste szczęście, 

że trafiłem na chłopaków.
Dawid: Trzeba znaleźć odpowiednich ludzi, którzy 

potrafią się zaangażować, ustalić priorytety. Czy część 
zespołu robi to hobbystycznie, czy wchodzi na poważ-
nie, to jest bardzo ważne. Dogadać się co do koncepcji 
zespołu, muzyki, którą zespół wykonuje.

Aleksander: Ustalać wszystko jasno na początku, 
żeby się nie rozpaść, żeby nie było niedogadanych spraw.

Radosław: Albo grasz na basie, a basistów jest tak 
mało, że i tak ktoś się zgłosi. (śmiech)

Jacy muzycy są dla was inspiracją?
Jakub: Ogółem na pewno Jack White, The Doors. 

Moją inspiracją jest Rysiek Riedel. Zarówno w muzyce, 
tekstach, jak i stylu w ogóle.

 A jakich gatunków muzycznych słuchacie prywat-
nie? Zawsze jest to rock?
Jakub: Jest tego dużo. Świadome słuchanie muzyki 

zacząłem od reggae. Ale też na przykład Dżem, Grzegorz 
Turnau, Grzegorz Ciechowski.

Aleksander: Maleńczuka, bo ma różnorodny repertuar. 
Ostatnio śpiewał Młynarskiego, to taka bardziej poezja.

Dawid: A ja nie lubię słuchać muzyki, jej jest dużo na 
koncertach. Wolę posłuchać Radia Maryja, bo tam mó-
wią. (śmiech)

Jak reagujecie na krytykę waszej działalności?
Aleksander: Z reguły nas nie krytykują, bardziej są 

to rady, sugestie.
Jakub: Jak na przykład dołączenie do zespołu basisty.
Aleksander: Tak, Janusz Niekrasz powiedział nam to 

na Rock Time.
Dawid: Niekoniecznie od razu reagujemy na kryty-

kę. Nie jest tak, że jak ktoś nam coś powie, to postępuje-
my tak, jak nam zasugerowano.

Jakub: Zwracamy uwagę na to, co ktoś nam mówi, 
bo mamy świadomość naszych niedoskonałości. Spoty-
kamy różnych muzyków, różne publiczności, dostajemy 
różne sugestie. Czasem ktoś nas za bardzo chwali, na to 
też trzeba uważać.

 Czy przydarzyło wam się, jako zespołowi, coś za-
bawnego?
Aleksander: W Baborowie, w trakcie koncertu, wstał 

ktoś z publiczności, najpewniej ktoś z ramienia organiza-
torów i krzyknął „Zagrajcie sto lat dla Pani Burmistrz!”.

Jakub: Na jednym z pierwszych koncertów, jeszcze 
bez Radka i Olka, spadła mi gitara, którą pożyczyłem od 
kumpla z akademika. Na szczęście nic się jej nie stało, bo 
gdyby tak było, to pewnie do dziś bym ją spłacał…

 Perkusistka z zespołu Janis Joplin była znana z gry 
na stojąco. Czy Olek tego próbował, bądź chciałby 
spróbować?
Aleksander: Próbowałem, ale wtedy za głośno gram, 

Dawid ma uraz. (śmiech)

 Czy wciąż jeszcze towarzyszy wam stres? Jeśli tak, 
to jak sobie z nim radzicie?
Radosław: Ja się kompletnie nie stresuję.
Jakub: Przed samym koncertem jest pobudzenie. Im 

więcej się gra (a my w tym roku graliśmy już sporo), tym 
jest lepiej.

Aleksander: To już raczej nie jest stres, nie jest para-
liżujący. Bardziej adrenalina.

Dawid: Coś jak szybka jazda na motocyklu.

 Jakie macie wymagania, jeśli chodzi o organizację 
koncertów?
Aleksander: Na razie żadnych. Z reguły wszystko 

potrafimy przełknąć, bo nie możemy jeszcze czegoś ocze-
kiwać. Wszystko przed nami.

Dawid: Dobrze by było, gdyby koncert był odpowiednio 
wcześniej rozreklamowany, żeby były plakaty, wydarzenie 
na Facebooku. Zwykle też wpisujemy prośbę o zapewnienie 

członkom zespołu kilku butelek wody na czas koncertu. To 
jest jednak wysiłek, nawodnienie jest konieczne. 

 A co myślicie o artystach, którzy mają dziwne wy-
magania?
Aleksander: Sam bym miał, gdybym był gwiazdą.
Jakub: Ja to znam z perspektywy akustyka, bo mój 

ojciec jest akustykiem, zdarzali mu się tacy artyści na sce-
nie, którzy mocno przesadzali, tacy „co to nie oni”, to jest 
indywidualizm. Myślę, że powinniśmy być taką rodziną 
(na przykład pożyczyć komuś piec), jakby wspólnotą, ba-
wić się tym.

 Wygraliście główną nagrodę na Festiwalu Tarno-
granie. Co czuliście, kiedy ogłoszono taki wynik?
Dawid: Zdziwienie.
Aleksander: Zdziwienie? Ja uważam, że mi się na-

leżało.
Radosław: Ale to ja jedyny powiedziałem, że to wy-

gramy.
Jakub: Byłem zdziwiony, bo zawsze przegrywaliśmy 

przeglądy.
Aleksander: I był to dopiero drugi, po Higlanderze, 

występ Radka. To dzięki Radkowi zaczynamy wygry-
wać, dużo wnosi. (śmiech) 

Jaki wpływ mają na was dotychczasowe sukcesy?
Aleksander: Zauważyłem, że bardziej przemy do 

przodu, podchodzimy do grania bardziej profesjonalnie.
Jakub: Zawsze czuję większy lub mniejszy niedosyt. 

Były jednak takie koncerty, przy których niedosyt odcho-
dził na bok, bo pozytywne elementy były wyraźniejsze.

A co chcielibyście osiągnąć w przyszłości?
Aleksander: Zarabiać, żyć z muzyki. Mam rodzinę 

na utrzymaniu.
Jakub: A ja bym chciał, żeby to muzyka żyła we 

mnie. Wtedy wszystko będzie dobrze.
Aleksander: Jasne, to o kasie to tylko takie żarty. 

Gdybym tak myślał, to dawno bym już nie grał.
Dawid: Żebyśmy grali koncerty, wydawali płyty 

i nie musieli się przejmować niczym innym.
Aleksander: Żyć z muzyki i dla muzyki.

 W takim razie, tego właśnie wam życzymy. Dzięku-
jemy za rozmowę.
DOBS: Dziękujemy.

Rozmawiały:  
Agnieszka Czerwińska i Michalina Mencel

Foto: Natalia Gabriel

Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Studencka.  
Magazyn studentów Uniwersytetu Opolskiego”, grudzień 2018
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 P iszą o panu: anglista, doktor literatury, tłumacz, 
krytyk literacki, poeta. A co jest najbliższe pana 
sercu, w czym się pan najbardziej spełnia?

Jestem człowiekiem, który lubi różnorodność. Nie powie-
działbym, że jest to jedna rzecz. Radość sprawia mi składowa 
wielu różnych elementów. Uwielbiam swoją pracę zawodo-
wą, ale też lubię rzeczy, które nie są związane z nią bezpo-
średnio. Co do bycia poetą, to nie wiem czy mogę powiedzieć, 
że to lubię. To nie jest kwestia lubienia, to jest kwestia bycia.

 
 Napisał pan kilka tomików wierszy. Skąd czerpie pan 
inspiracje do swojej twórczości?
Trudne pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, czy istnieje ja-

kakolwiek skończona odpowiedź na nie. Wszystko wpływa na 
człowieka, niezależnie od tego czy się jest poetą, czy się po pro-
stu żyje i działa. A na mnie wpływają różne rzeczy, niezależnie 
od tego, czy tego chcę, czy nie. Jeżeli słucham dobrej muzyki 
lub czytam dobrą książkę, to siłą rzeczy to na mnie oddziałuje, 
nie zawsze świadomie, ale jednak. Wiele rzeczy, które przycho-
dzą mi do głowy, w tym kwestie poetyckie, to proces, który 
zazwyczaj odbywa się u mnie, kiedy jeżdżę na rowerze. Moja 
głowa potrzebuje takiego wysiłku. Wtedy jest bardziej chłonna.

 
Tworzy pan poezję również w języku angielskim?
Nie. Jestem anglistą, ale moim pierwszym językiem jest 

język polski i nie wyobrażam sobie tworzenia poezji od razu 
po angielsku. Zdarzały mi się próby tłumaczenia tego na an-
gielski, ale to nie były moim zdaniem udane próby. Wydaje 
mi się, że aby poezja istniała w innym języku, potrzebna jest 
jakaś taka współpraca między więcej niż jedną osobą. Na an-
gielski mnie nie tłumaczono jeszcze.

 
Jeszcze?
Przyznaję, że na inne języki się zdarzało, na niemiecki 

i węgierski.
 
 Ma pan w planach publikację kolejnych tomików 
wierszy?
U mnie to trwa bardzo długo. Na koncie mam 4 książki 

z wierszami. Pierwsze dwie wydałem bardzo szybko, może 
nawet za szybko. Mam do nich dobry stosunek emocjo-
nalny: są moje i widzę tam różne rzeczy, które są dla mnie 
ważne. Natomiast nie są to najlepsze, obiektywnie rzecz 
biorąc, wiersze. A kolejne tomiki wydawałem z przerwami 
około dziesięcioletnimi. Jako że ostatnia książka ukazała się 
w roku poprzednim, to mam jeszcze 9 lat, a ja się nie śpieszę. 

 
 Jak to się stało, że wybrał pan akurat filologię angiel-
ską jako kierunek studiów?
Tak dokładnie to nie pamiętam. Wiem, że będąc na etapie 

szkoły średniej coś trzeba było wybrać, a w ramach języka an-
gielskiego zbiegało się wiele różnych moich zainteresowań: ję-
zyk angielski jako taki, ale też muzyka, głównie anglojęzyczna. 
Z czasem zaczęła dochodzić do tego literatura anglojęzyczna.

 
 Czy to dzięki muzyce i literaturze nauczył się pan tak 
doskonale angielskiego?
Dzięki muzyce nauczyłem się języka angielskiego, tak 

(śmiech). Od tego zacząłem. Właściwie to zacząłem w pierw-
szej klasie liceum. Z jednej strony może to i źle, że tak póź-
no, z oczywistych powodów, ale z drugiej może i dobrze, bo 
człowiek jest bardziej świadomy tego co robi, co zaczyna, bo 
chodzi przecież o proces, który nigdy się nie kończy.

 
Jakim był pan studentem?
Pamiętam, że sesje to był czas największych imprez. 

Człowiek głupawki czasami dostawał. Wspólnie z przy-
jaciółmi z akademika, którzy również studiowali anglisty-
kę, uczyliśmy się i odreagowywaliśmy później to uczenie. 
Wspólnie skakaliśmy po tapczanach jak już bezpieczniki się 
przegrzewały. A jakim byłem studentem? Ja zawsze wycho-
dzę z założenia, że człowiek najwięcej korzysta będąc na 
zajęciach i dotyczyło to nawet zajęć, które bardzo mnie in-
teresowały, a niekoniecznie np. wykładowca był wyjątkowo 
interesującą osobą. Nawet w takich sytuacjach stwierdza-
łem, że warto się wtedy zmusić i być na zajęciach. A jeżeli 
było tak, że i przedmiot, i wykładowca mi odpowiadali, to 
już w ogóle nie było żadnego problemu. Uczyłem się.

 
A kiedy zdecydował się pan na doktorat?
Z doktoratem to jest zupełnie dziwna sprawa. Bezpo-

średnio po studiach magisterskich zrobiłem pierwsze po-
dejście do doktoratu i wtedy z różnych powodów się to nie 

udało. I dopiero kilka lat po tym wróciłem do tego pomysłu 
i wtedy motywacja była większa. Wydaje mi się, że również 
większa samoświadomość miała na to wpływ. Od same-
go początku wiedziałem, że tym razem to się musi udać. 
W międzyczasie byłem nauczycielem angielskiego w gim-
nazjum i liceum. Ale z literaturą kontakt nigdy mi się nie 
urwał, bo raz, że sam pisałem, a dwa, że przez jakieś kilka lat 
redagowaliśmy z przyjaciółmi pismo literackie „Red”. Daw-
no już nie istnieje, ale to też była spora frajda.

 
 Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że odbiega pan 
od wizerunku standardowego wykładowcy?
Staram się (śmiech). A tak serio: jaki jest wizerunek stan-

dardowego wykładowcy? Jeśli tak mówicie, to bardzo się 
z tego cieszę, ale ja niespecjalnie zabiegam o to, żeby w jaki-
kolwiek sposób budować swój wizerunek. Po prostu zacho-
wuję się tak, jak czuję i jak muszę. A to czy są jakieś normy, 
do których należałoby dążyć i według nich postępować, nie 
interesuje mnie aż tak bardzo.

 
 Dosyć znanym faktem jest to, że pana zamiłowanie 
to muzyka rockowa. Co szczególnego pan w niej 
znajduje?
Wszystko. Ja tak naprawdę jestem uzależniony od mu-

zyki rockowej. Nieraz mówiłem, że muzykę rockową trak-
tuję bardzo szeroko. Nie potrafiłbym powiedzieć, co jedne-
go i konkretnego w niej znajduję, bo właściwie jest w niej 
wszystko. Warto też wspomnieć o tym, że słucham muzyki 
bardzo różnorodnej, a ona odwdzięcza mi się dając to, czego 
w danym momencie potrzebuję.

 
 Na pana kursach dotyczących muzyki rockowej oma-
wiani są zagraniczni artyści. A co pan sądzi o polskich 
artystach? Czy ma pan swojego ulubionego?
Oczywiście, bardzo lubię muzykę polską. Niekoniecz-

nie to, co jest akurat na topie, bo mam kłopot z listami prze-
bojów. Na przykład polecam wszystkim nową płytę Voo 
Voo, zespołu, który uwielbiam od wielu lat i który nagrał 
album wybitny. Chociaż faktycznie tak się złożyło, że na 
tych kursach Rock Studies koncentruję się na wykonaw-
cach anglosaskich albo anglojęzycznych i jednocześnie 
międzynarodowych, np. Björk. Ale coraz częściej myślę 
o tym, żeby uzupełniać program tego kursu o polskich wy-
konawców.

 
Kiedy ma pan czas słuchać tyle dobrej muzyki?
Ja cały czas słucham, przyznaję, że również jeżdżąc 

na rowerze - oczywiście nie polecam tego (śmiech). No 
i w domu; w domu właściwie cały czas. Nie wyobrażam so-
bie, żeby w moim domu panowała cisza. Pracuję też przy 
muzyce, oczywiście jest to inny rodzaj słuchania, bo wtedy 
muzyka jest tłem, które zapewnia mi jakiś rodzaj komfortu.

 
 Stworzył pan kurs pod tytułem Women in Rock Music, 
czy uważa pan, że rockowe artystki są niedoceniane?
Zdecydowanie tak. Na pierwszych zajęciach zazwyczaj 

pytam studentów, jakie artystki rockowe znają i ich odpo-
wiedzi nie są jakoś specjalnie porywające. To tylko pokazuje, 
że pomysł na taki kurs był dobry, bo należy zmieniać stan 
wiedzy na temat kobiet działających w muzyce rockowej. 
Ze względu na przeróżne uwarunkowania kulturowe, nie-
zależne od kobiet, pod względem ilościowym jest ich mniej 
w muzyce rockowej. Natomiast w żaden sposób się to nie 
przekłada na kwestie jakościowe.

 
 Mówimy o rocku głównie w kontekście literackim 
i kulturowym, a czy pan osobiście gra na gitarze i two-
rzy muzykę?
Nie, ale dobrze, zwierzę się państwu z czegoś. Niestety 

jeśli chodzi o instrumenty okazałem się totalnym beztalen-
ciem, natomiast w swoich młodzieńczych, licealnych latach, 
kiedy już pisałem wiersze, to tak naprawdę pierwszą plat-
formą do ich pokazywania światu był zespół, w którym nie 
powiem, że śpiewałem, ale – powiedzmy – używałem apara-
tu mowy (śmiech). Więc taki epizod też miałem.

 
A może myślał pan o tym aby przekuć pana poezję...
Na serial telewizji? (śmiech)
 
To swoją drogą, ale w teksty do piosenek?
Nie wydaje mi się, że jest to możliwe. Z moimi wczesny-

mi tekstami może tak. W ich przypadku transfer wiersza na 
tekst piosenki odbywał się w miarę bezboleśnie. Natomiast 
nie wydaje mi się, żeby moje późniejsze wiersze mogły funk-
cjonować w ten sposób.

 
 Czy ma pan jakieś porady dla osób, które może chcia-
łyby, ale boją się wyjść do ludzi ze swoją poezją?
Naprawdę nie wiem czy są takie osoby w obecnych cza-

sach. Mam wrażenie, że w naszych czasach młodzi ludzie są 
szalenie asertywni, wręcz ekshibicjonistyczni. No ale jeżeli 
faktycznie tacy się znajdują, to jest pewna opcja: proszę wy-
słać swoje teksty do redakcji uniwersyteckiego pisma „In-
deks”. Osobą, która decyduje o ich publikacji jestem ja. Tym 
bardziej więc zachęcam zainteresowane osoby, żeby zainte-
resowały się taką możliwością jeszcze bardziej.

 
Najlepszy koncert na jakim pan był?
Hmm.. no tych koncertów trochę było. Chyba zawsze z sen-

tymentem wspomina się ten pierwszy. W moim przypadku był 
to koncert Deep Purple w 1993 roku. Zespół wystąpił wtedy 
w swoim najoryginalniejszym składzie. Koncert odbywał się 
w jakiejś strefie industrialnej w Zabrzu: stara, olbrzymia hala. 
Prawie nic nie było słychać, tylko jeden wielki hałas. Dodatko-
wo koncert był opóźniony o jakieś 4 godziny, bo zespół został 
zatrzymany na granicy. Ale wspomnienia są niesamowite.

 
 Ma pan jakiś wymarzony koncert, na którym chciałby 
pan być?
Nie, nie wydaje mi się. Oczywiście są marzenia niemoż-

liwe do spełnienia, na przykład koncert zespołu Queen. Tak 
na marginesie, byłem ostatnio na koncercie zespołu Queen 
+ Adam Lambert. Potwierdziły się wszystkie moje obawy 
i wątpliwości, które miałem wobec tego projektu.

 
 Czy w najbliższych latach na uniwersytecie będziemy 
widzieć jeszcze więcej rocka?
Nie wiem czy można więcej (śmiech). W tym momencie 

prowadzę dwa kursy ogólnouczelniane - Rock Studies na ten 
temat, plus dla studentów anglistyki – Women in Rock Music. 
Rozwiązaniem byłoby chyba powołanie osobnego kierunku 
o takim profilu, ale tu znów wkraczamy w sferę marzeń.

 
 Rozmawiali: Agnieszka Czerwińska i Robert Radziej; 

foto: Justyna Adamus

Artykuł pierwotnie ukazał się w: „Gazeta Studencka.  
Magazyn studentów Uniwersytetu Opolskiego”, marzec 2019

Czy rock i poezja mogą iść ze sobą w parze? 
Skąd wzięły się na UO zajęcia z muzyki 
rockowej? Czy angielskiego można nauczyć 
się z piosenek? Na te oraz inne pytania 
odpowiedział nam dr Sławomir Kuźnicki 
z Instytutu Filologii Angielskiej.

Rock & UO
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Trzonem kameralnego spektaklu muzycznego Teatru 
im. A. Sewruka są ponadczasowe piosenki jednego z naj-
ważniejszych polskich bardów współczesnej piosenki 
poetyckiej. Spektakl w maju br. w Elblągu wyreżysero-
wał Robert Talarczyk, a aranżacje muzyczne przygotował 
Hadrian Filip Tabęcki.

To sceniczna lekcja historii, opowieść o prawdzie, 
wolności i marzeniach. Wtłoczony w ramy systemu arty-
sta swoim buntem zapala tłum do walki i refleksji. Jednak 
jak to zazwyczaj w życiu bywa, takich idealistów najczę-
ściej miażdży przetaczające się właśnie koło historii. Ze 
scenicznej opowieści wyłania się jednak nie tylko tra-

giczna postać samotnego barda, a raczej jego niepoko-
je, przemyślenia i gorzkie komentarze do otaczającej go 
rzeczywistości.

– To opowieść trochę o Kaczmarskim, szczególnie 
w ostatnich latach jego życia, ale pokazana w sposób 
niedosłowny, enigmatyczny, trochę symboliczny, melan-
cholijny. To nie będzie zestaw przebojów, choć owszem 
będą tam piosenki Kaczmarskiego powszechnie znane 
typu „Obława” czy „Autoportret Witkacego”, jednak to 
będzie historia, która ma jakiś swój początek i koniec: 
opowieść utkana z kilku części. Będzie to spektakl bar-
dzo mocno aktorski, plastyczny i ruchowy: wspólnie 

z choreografem tworzymy opowieść, w której ważne 
jest słowo i muzyka, ale i również ciało, pewne działanie 
w zespole - mówił w jednym z wywiadów przed premierą 
reżyser.

W spektaklu wykorzystano aranżacje Hadriana Filipa 
Tabęckiego w wykonaniu zespołu KAMELEON w skła-
dzie: Grzegorz Bożewicz – akordeon, Mariusz Jeka – klar-
net, klarnet basowy, saksofony; Grzegorz Lalek – skrzyp-
ce, mandolina; Piotr Maślanka – instrumenty perkusyjne; 
Piotr Malicki – gitary; Maciej Szczyciński – kontrabas, 
gitara basowa; Hadrian Filip Tabęcki – fortepian, instru-
menty klawiszowe, programowanie.

26, 27 października 2019 r.
KACZMARSKI – 4 PORY NIEPOKOJU

TEATRSLASKI.ART.PL  |  DOTEATRU.INFO BIURO OBSŁUGI WIDZÓW:  tel. +48 32 258 89 67
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Zbadanie, w jaki sposób powstają neologizmy dotyczą-
ce sfery cywilizacji i kultury oficjalnej nie jest trudne – wiele 
z nich to, jak wspomniałem, zapożyczenia o różnych stop-
niach przystosowania do polskiego systemu fonetycznego 
i fleksyjnego, które dostały się do zasobów leksykalnych 
poprzez publikacje naukowe lub dzięki normalnemu dziś 
mieszaniu się kultur, jak również wskutek dość dużego up-
owszechnienia się języków obcych (szczególnie angielskiego, 
który jest głównym źródłem zapożyczeń w wielu dziedzi-
nach; w niektórych jednak, np. medycynie, wciąż najpopu-
larniejsza jest terminologia zaczerpnięta z łaciny i greki). 

Wyrazy powstałe w wyniku nadania nowego sensu 
(neosemantyzmy) lub neologizmy słowotwórcze powstają 
zaś zazwyczaj w jakiejś grupie, która zmuszona jest nazwać 
nowe zjawisko i szybko rozprzestrzeniają się – głównie 
za sprawą prasy, Internetu i telewizji. To właśnie te 
rodzaje mediów są dziś głównymi kanałami „do-
starczania” nowych słów, także oczywiście zapoży-
czeń (raczej jednak obiegowych, takich jak pub, fast 
food, wideoklip, equalizer niż profesjonalizmów). 
Nie jest to zjawisko do końca korzystne, gdyż 
akurat te media w dużej swej części po-
zbawione są kontroli językoznawców 
i zatrudniają nieraz niezbyt kompe-
tentnych dziennikarzy, przez co do 
obiegu trafiają czasem wyrazy, które 
nie powinny się znaleźć w zasobie 
leksykalnym (wystarczy rzucić okiem 
na takie potworki jak np. niepaternal-
istyczny, obleśnawy, odbłyśnikowy, 
niskomarżowy, pancernomotoro-
wy, okupacyjno-partyzancki itd.). 
Istnieją także w mediach tendencje 
do nadużywania słów modnych (np. mataczyć) czy mają-
cych nadać wyrazowi „wyższą rangę” (np. starotestamenta-
lny zamiast starotestamentowy). 

Wśród interesujących tendencji współczesnych warto 
wymienić tworzenie nowych wyrazów poprzez stosowanie 
prefiksów, takich jak: makro-, inter-, hiper-, pseudo-, mega-
, -mikro-, mono-, para-, post-, pro-, quasi-, re-, super- (np. 
quasi-liturgiczny, proiracki, postkomiksowy, paratotali-
tarny, refinansowy, supereksportowy itp.). Nieco mniejsza 
niż za realnego socjalizmu zdaje się za to być frekwenc-
ja skrótowców, które w nowomowie były powszechne. 
W przypadku złożeń jako człon drugi występują najczęściej 
-grafia (mammografia), -log (analog), -logia (semiologia), 
-terapia (aromatoterapia), -acja (postindustrailizacja), -ator 
(kwantyfikator), -ika/-yka (narratywistyka), -izm (prozeli-
tyzm), -ista (postkomunista). 

Jest także charakterystyczne, że napływ wielu zapoży-
czeń, szczególnie z języka angielskiego, powoduje wariacje 
ortograficzne – wyraz może wystąpić zarówno w pisowni 
oryginalnej, jak i spolszczonej całkowicie lub częściowo (np. 
compactowy, compaktowy, kompaktowy - ustalenie jednej 
wersji nie jest możliwe ze względu na skalę zjawiska, choć 
usus językowy daje pierwszeństwo trzeciej wersji).

W ramach podsumowania tej części warto podać sta-
tystykę dotyczącą uczestnictwa poszczególnych części 
mowy w procesie powstawania neologizmów. W „Słown-
iku języka polskiego” pod red. Doroszewskiego sprzed 
kilku lat ok. 55% słów to rzeczowniki, 19,6% przymiotniki, 
19,4% czasowniki a 4% - przysłówki. Jednak w słownictwie 
potocznym udział rzeczowników zwiększa się aż do 75%, 
czasowników jest mniej więcej tyle samo (20%), natomiast 
gwałtownie spada procent przymiotników – zaledwie 5%. 
Wynika to zaś zapewne z tego, że w mowie potocznej czę-
ściej nazywamy niż wartościujemy czy nadajemy zjawisku 
nacechowanie.

W tekstach literackich neologizmy rozpatrywać trzeba 
inaczej – od strony ich funkcji. W powszechnych użyciach 
języka neologizm zazwyczaj pełni funkcję nazywania no-
wego desygnatu lub, jak w przypadku wspomnianych bi-

olektów, pewnego rodzaju zaakcentowanie różnic między 
językiem „oficjalnym” a mową danej grupy. Oczywiście 
w literaturze pojawiają się neologizmy z powszechnego języ-
ka i jest to o wiele częstsze niż się wydaje., literatura w koń-
cu jest w pewnym stopniu odbiciem tendencji kulturalnych 
i cywilizacyjnych. Jednak o takim użyciu nowych słów nie 
ma sensu mówić, gdyż funkcje neologizmów będą analog-
iczne do mowy codziennej. Sytuacja taka dotyczy nie tylko 
literatury realistycznej, ale także fantastycznej, szczególnie 
science fiction nurtu futurologicznego lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych (Asimov, Clark i in.). Wtedy to, kontynuu-
jąc zresztą ducha przedwojennych ruchów awangardowych, 
zaczęto zapełniać te utwory „statkami kosmicznymi”, „robot-
ami”, „maszynami cyfrowymi”, „komputerami”, „android-

ami”, „lądownikami” itp. Znacznie tych wyrazów 
nie odbiegało od tego, które uzyskały w normie 
językowej. Powszechnie sądzi się, że nurty awan-
gardowe były wielkim źródłem neologizmów. 
Nie jest to do końca prawda. Rzeczywiście nieraz 
„udziwniali” oni język, jednak raczej nie dokony-
wali wielkich zmian w leksyce. Np. futuryści 
dążyli raczej do wywołania zdziwienia zestawie-

niami już istniejących wyrazów, instrumentacją 
głoskową, zestrojami. Dadaiści nieraz używali 

„dziwnych” wyrazów, ale ich neologizmy 
były raczej bezsensownymi zlepkami 

głosek, które nie mając żadnego 
odniesienia do rzeczywistości, 

nie mogą być nawet uznane 
za wyrazy w językoznawc-
zym znaczeniu tego terminu. 

U awangardzistów i futurystów 
neologizmów (oczywiście biorąc 

pod uwagę ICH czas) było sporo, ale były to zazwyczaj wyr-
azy zaczerpnięte z leksyki powszechnej, dotyczące tego, co 
ich fascynowało, czyli techniki i postępu – wówczas jeszcze 
rzeczy świeżych i nowych (np. pilot, aeroplan, skafander, 
nurek, terapeutyka, proletariat u Anatola Sterna; wśrubować, 
maszyna, tramwaj u Peipera). Wczesne założenia tych nurtów 
zawierały w sobie postulat krzewienia miłości do cywilizacji 
i techniki, stąd poezja stała się forum, na którym wymieniane 
były i chwalone nowe wynalazki. Także futurystyczny pos-
tulat „słów na wolności” zakładał raczej „rozruszanie” już 
istniejących form wyrazowych, tworzenie ich nieoczekiwan-
ych zestawień i tym podobne zadania niż tworzenie słów zu-
pełnie nowych, szczególnie że futuryści interesowali się raczej 
prostymi elementami wyrazów, głoskami i sylabami, i z nich 
budowali nieraz swoje wypowiedzi poetyckie. Takie formy 
oczywiście były pozbawione „normalnego sensu”, ale 
posiadały sens poetycki. I można powiedzieć, że były to 
pierwsze prawdziwie poetyckie neologizmy – miały 
bowiem funkcję przede wszystkim poetycką, nie 
odnosząc się do realnych desygnatów, a przynajmniej 
nie czyniące tego wprost. Pojawiają się na gruncie 
nurtów awangardowych także inne propozyc-
je – warto tu wspomnieć o wierszu „Łąka” 
Młodożeńca, gdzie możemy znaleźć 
sporo klasycznych neologizmów 
słowotwórczych: wzdłużać, rozdo-
lina, pstrokot, basetlować, rozepr-
zały, własić, popluwaje i in. Oto 
fragment wraz z kontekstem:

Wzdłużaj rzeki – w rozdolinie – aż po samą Wisłę
rozesłała się ta łąka zielem – dziwowiskiem –
[...]
Jak na odpust muzykują, grają jej kapele –
brzęczą pszczoły, miodne bąki, basetlują trzmiele –1

Celowo podałem ten wiersz, odległy dość od założeń 
futurystów. Futuryści rzeczywiście wykazali się wielką in-
wencją, ale w zakresie typografii tekstu czy ortografii (która 
postulowali zastąpić pismem „fonetycznym”), jednak nie są 

to innowacje w samym systemie leksykalnym. Wspomnia-
ny wiersz daje przedsmak tego, co w zakresie neologizmów 
słowotwórczych uczyni Tuwim w swoich „Słopiewniach” 
i Bolesław Leśmian w całej swej poezji. Najpierw warto 
przyjrzeć się Tuwimowi. Jego krótki cykl przyniósł język 
niezwykle śpiewny (nawet jego tytuł to sugeruje), nawet nie 
okraszony neologizmami, ale wręcz na nich oparty jako fun-
damencie. Oto krótki fragment:

Iści woda, uści woda na murawie,
Szumi-strumni dunajewo po niekławie
Na prawo bór czarnolas dąbrowiany.
Na lewo ziel jasnoziel liści wodziany2

Jak widać w tych czterech wersach nagromadzenie neolo-
gizmów jest ogromne. Cykl ten wynikł z zainteresowań Tuwi-
ma glosolaliami, czyli pięknie brzmiącymi, choć bezsensow-
nymi tekstami pojawiającymi się w różnych językach. Duży 
wpływ miał na niego także rosyjski futuryzm postulujący wy-
korzystanie „języka pozarozumowego”. Stąd ten cykl wierszy 
„pisanych jak gdyby jakimś prapolskim czy prasłowiańskim, 
nie istniejącym nigdy, a jednak zrozumiałym właściwie języ-
kiem.”3 Neologizmy te odnoszą się do pewnych desygnatów, za-
czerpniętych zresztą z folkloru i życia wiejskiego, tworzone są nawet 
nieraz na wzór ludowych derywatów (np. dźnić podobnie jak dnieć). 
W większej jednak części stanowią piękny dowód na to, że język pol-
ski ma ogromne możliwości derywacyjne. Znaczenie tych wyrazów 
(inne przykłady: niebłocz, białodrzew, żysnąć, srebliwa, zagorzewić 
itp.) jest zatarte, niejasne, ale można je odczytać. Natomiast sposoby 
derywacji są rozmaite – np. poprzez sufiksy (srebliwa por. do ko-
chliwa), tworzenie swoistych złożeń (niebłocz – nie ‘brak’ i błocz 
jako skrót od ‘obłoczki’, otrzymujemy więc znaczenie ‘bezchmur-
ne niebo’ lub ‘brak obłoków’ – o ile jednak piękniejszy jest wymysł  
Tuwima), tworzenie derywatów bez sufiksacji (słowik słowi 
w znaczeniu ‘śpiewa’), wykorzystywanie niepoprawnych odmian na 
wzór paradygmatów dawnych (kwiatowie, ptakowie por. do królo-
wie) czy wreszcie swoistą „stylizację” na język rosyjski:

Tiewnaja piewunnica
Miłoj ni raduny!
Zwoniestie, zagoriste
Swietoładi struny!

W cyklu tym liczba neologizmów daleko przekrac-
za liczbę słów z języka codziennego, a ich podstawową 
i nadrzędną funkcją jest funkcja estetyczno-poetycka – wy-
wołanie uczucia piękna i zadziwienie językiem poety.

Także LEśMIAN  posługiwał się bardzo chętnie neolo-
gizmami, warto wymienić choć kilka z ich nieprzebranego 
zbioru: ośnić, wyśniwać, wypurpurzyć, niedobłysk („Piła”), 

zamrocz, bezświat („Topielec”), strumienić, 
rusalny, pośmieszyć („Ballada dziadowska”), 
daleczeć, przyobuty („Szewczyk”), pozłocina, 

złotawić się, niedobrzysk („Pszczoły”). Są 
to tylko wybrane na chybił trafił przykłady. 
Podobnie jak u Tuwima, są one twor-
zone przez charakterystyczne derywacje, 

a szczególnie upodobał sobie Leśmian 
dodawanie rozmaitych prefiksów 

(o-śnić, wy-purpurzyć, bez-świat, 
pół-duch, pół-ciało), tworzenie 
czasowników odrzeczowni-
kowych (daleczeć, złotawić się, 
strumienić), przymiotników 
odrzeczownikowych (rusalny) 

i przysłówków (błękitnawo, modro). Nie są to oczywiś-
cie jedyne możliwe sposoby tworzenia nowych wyrazów. 
Wyraźnie są nieraz stylizowane na słowa ludowe, jednak 
u ich podłoża nie leży bynajmniej sama chęć stylizowania 
ani zabawa językiem. Nie u Leśmiana! Podłoże tworzenia 
neologizmów było bowiem ściśle związane 
z filozofią, szczególnie z bergsonizmem. 
W myśl poglądów Bergsona świat, jako 
ciągle zmieniająca się przestrzeń nie jest 

O neologizmach słów kilka część II

Kontynuujemy artykuł poświęcony jednemu z najbardziej fascynujących obszarów badanych przez lingwistów  
– neologizmom w języku polskim. Ponieważ tekst powstał kilka lat temu, być może część przykładowych neologizmów  

zadomowiła się już w języku na dobre, co tylko świadczy o mocy, jaką mają nowe słowa i jak szybko się przyjmują.

str. 26
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możliwa do rozpoznania za pomocą rozumu. Narzędziem 
poznania może być tylko instynkt – stąd już tylko krok do 
leśmianowskiego zwątpienia w moc nazywania rzeczy-
wistości przez istniejące słowa. Dlatego też tworzył swoje 
własne wyrazy, które lepiej, w sposób bardziej zgodny z ins-
tynktem i czającym się w umyśle językiem pozarozumowym, 
opisują rzeczywistość. Rzeczywistość zresztą u Leśmiana 
silnie ludową (stąd „folklorystyczne” derywacje, nieraz zu-
pełnie niezgodne z normami języka literackiego, zdrobnie-
nia, zgrubienia i spieszczenia) oraz zdeformowaną, byle jaką, 
niedoskonałą (stąd liczne pół-rzeczy, bez-zjawiska, nie-rzec-
zy), dotykającą spraw pozostających tabu i widzianą z pers-
pektywy chłopa-dziecka (tu również tkwi źródło spieszczeń 
i zdrobnień). Neologizmy Leśmiana są silnie symboliczne, 
jednak dotarcie do sensu symbolu jest o wiele trudniejsze 
niż w klasycznym symbolizmie – te nowe wyrazy najpierw 
trzeba bowiem przełożyć na „codzienny” język, wytworzyć 
na ich podstawie obraz (podstawę symbolizmu) i dopiero 
dotrzeć do ukrytego sensu. Dziwność, ale zarazem piękno 
neologizmów Leśmiana sprawia, że jego poezję czyta się 
z niezwykłą przyjemnością obcowania z czymś pięknym.

Pozostając na gruncie poezji warto wspomnieć o poe-
cie bardziej współczesnym, mianowicie Mironie Białosze-
wskim. Uznawany za „poetę-lingwistę” w swej twórczości 
wielokrotnie posługiwał się neologizmami, że wspomnę ty-
lko: „u niekończyn szyn stanie stworzenie wylotu” („Apo-
kaliptyka), „...do bryk sześciokonnych...ściokonnych!” 
(„Karuzela z Madonnami”), „Jak by się tu wyjęzyczyć” 
(wiersz pod tym samym tytułem), „czerwcowo jasno i wie-
jąco [...] rozławkowywany [...] starobab” („ ***czerwcowo 
jasno i wiejąco”). To tylko niektóre z przykładów, które 
jednak pozwalają uświadomić sobie, jak wiele potrafi wy-
cisnąć poeta z języka. Białoszewski zazwyczaj używa wyr-
azów potocznych, w nich szukając niezwykłości 
i piękna, jednak nieraz napotyka on na taki el-
ement rzeczywistości, który wymaga użycia 
inwencji językowej – i wtedy pojawiają 
się neologizmy. Dla Białoszewskiego 
słowotwórstwo to tylko kolejny as-
pekt posługiwania się językiem, 
dla poety w niczym nie lepszy, ani 
nie gorszy, po prostu różny. Lubił 
także Białoszewski posługiwać 
się zapożyczeniami o różnym 
stopniu ustabilizowania (an-
glezy, lambrekiny w „Karuzeli 
z Madonnami”), a ich użycie sprawia wrażenie, jakby poeta 
chciał koniecznie zmusić czytelnika do poszukiwań sensu 
słów. I tak być może było.

Niezwykłą inwencją w dziedzinie neologizacji języ-
ka wykazywał także Stanisław Ignacy Witkiewicz. Jego 
nowotwory językowe są niezwykle ekspresywne, bogate, 
interesujące i często nie opierają się na żadnych obowiązu-
jących zasadach derywacji w języku polskim. Oto garść 
przykładów: wąparsje, elityczny rzezaniec, hipergwałt, wy-
wątrobić, degobijujać, suka umitrzona, literatnik. Zgodnie 
z zasadą czystej formy miały one dodatkowo podkreślać 
dziwność istnienia i niejasność tekstu, który miał się opierać 
nie na logice, ale na zestawianiu najprostszych elementów 
w pozornie nielogiczną, ale za to wyzwalającą od lęku 
metafizycznego, konstrukcję. 

Podsumowując – neologizmy w poezji zazwyczaj są 
i pozostają nieustabilizowane (choć niektóre zyskują później 
w pewnych kręgach „życie”, np. tuwimowe „Ideolo” 
z „Balu w operze”). Funkcje, jakie pełnią, są rozmaite – od 
estetycznej po podstawę rozpoznawania rzeczywistości. 
Jedno je wyróżnia od neologizmów języka codziennego – 
nie „starzeją się.”

Istnieje jeszcze jedna ogromna grupa utworów, 
w których pojawiają się neologizmy – są to utwory fan-
tastyczne, przede wszystkim SF. Neologizmy te „w zasad-
niczej swej masie mają charakter terminologiczny, zaś 
podłożem, z którego wyrastają, i układem odniesienia jest 
dla nich język nauki i techniki.”4 To prawda, jednak w niek-
tórych nurtach, np. tzw. fantastyce socjologicznej, wpływ mają 
także dziedziny pozatechniczne (psychologia, socjologia, polity-
ka, ekonomia). W utworach SF nowe wyrazy mają nazywać nie 
realnie istniejące desygnaty, ale takie, które są przez autora utworu 
dopiero przewidywane (powstanie takiego i czy innego przedmio-
tu czy zjawiska może być mniej lub bardziej, ale jednak musi być 
prawdopodobne). Neologizmy nazywają elementy zmyślone, a ich 
wyróżnienie odbywa się poprzez porównanie z zasobem słown-
ictwa danego języka we wszelkich jego odmianach. Trzeba też 
wyróżnić, że nie wszystkie neologizmy w tekstach tego typu są 

neologizmami artystycznymi – część, jak wspominałem już, była 
czerpana z zasobu nowych słów i w takim znaczeniu używana 
(wspomniane „komputer”, „android” itd. - słowa dziś powszechne, 
kiedyś zupełnie nowe). Rozpatrywanie ich tutaj nie ma sensu, dlat-
ego zajmę się tylko tymi, które są okazjonalizmami przynależnymi 
jednemu tekstowi (względnie grupie tekstów, np. cyklowi). 

Neologizmy w SF nazywają przedmiot, zjawisko, ale go nie 
opisują, co nastąpiłoby poprzez porównanie ich do rzeczywistoś-
ci realnej. Stąd wynika, że nieraz ciężko zrozumieć, jaki desygnat 
świata tekstu właściwie określa dany wyraz. Np. William Tenn 
w jednym ze swoich opowiadań już na pierwszej stronie podaje 
garść neologizmów, których znaczenie aż do końca tekstu nie zost-
anie jasno wyjaśnione: „flirgelflip”, „dolik”, „spindfar”, „punforg”. 
Wyrazy te spełniają kilka funkcji. Po pierwsze ustawiają czytelnika 
w sytuacji niewiedzy i zachęcają do dalszej lektury, gdzie może 
dowie się ich znaczenia. Po drugie, nazywają pewne elementy rzec-
zywistości tekstu, które mają określone znaczenie w rozwoju akcji, 
nawet jeśli nie wiemy, czym są naprawdę. Spełniają wreszcie także 
funkcję poetycką – a o tym, że neologizmy nawet w literaturze SF 
taką funkcję pełnią zazwyczaj się zapomina, traktując je raczej jako 
antycypację pewnych możliwych do zaistnienia terminów. 

Mechanizm rozumienia słów jest bardzo prosty – sygnał 
dźwiękowy lub graficzny wywołuje u nas skojarzenie, bądź wprost 
(przypomnienie) bądź nie-wprost (asocjacja, proces „rozumienia” 
metafory itp.). W przypadku słów takich jak powyższe nie mamy 
jednak do czynienia właściwie z żadnym z tych przypadków – obra-
zy, jakie potencjalnie mogłyby wywołać „są w tym wypadku szc-

zególnie mgliste i ogólnikowe.”5 Zrozumienie ich 
w tym momencie jest praktycznie niemożliwe, 
dopiero kontekst całego opowiadania pozwala 
co nieco zrozumieć. Jak pisze Handke, czytel-
ność neologizmów w literaturze SF waha 
się od całkowitej czytelności całej struktury 
(nieraz popartej opisem samego desygnatu) 

do czytelności ograniczonej tylko 
kontekstem. W powyższym 
przypadku mamy do czynienia 
z tym ostatnim.

Neologizmy w SF mogą 
mieć oparcie w realnym języku, 
a dzieje się to wtedy, gdy 

budowane są na zasadzie pewnej 
analogii do rzeczywistych wyra-

zów i terminów (szczególnie tych 
ostatnich). Można tu wymienić: „as-
trolot”, „gwiazdolot”, „astropilot”, 

„astrokar”, „radaroskop”, „astrogator”, „aeronetka”, „wideofon”, 
„psychochirurg”6 i in. Mają one pewne analogiczne odpowiedniki 
w języku powszechnym i łatwo zrozumieć, co właściwie te słowa 
oznaczają. Z upodobaniem wykorzystuje się tutaj zestawienia 
i złożenia, gdyż na takiej zasadzie tworzone jest wiele terminów. 
Czasem między formą a zjawiskiem określanym przez takie słowa 
mogą wyniknąć pewne sprzeczności, np. „antyrad” – ‘anty-radar’, 
nie ma nic wspólnego z radem, co zdawałaby się sugerować forma. 
Niemniej znajomość kontekstu pozwala je zrozumieć. Co ważne, 
tego typu derywacje są charakterystyczne raczej dla autorów 
tworzących w latach 50. i 60. niż obecnie działających pisarzy.

Istnieją jednak także takie neologizmy, które nie mają odpow-
iedników w leksyce „naszego” języka – są one jednak ogranic-
zone, gdyż ich zrozumienie jest możliwe tylko przy znajomości 
kontekstu bądź wtedy, gdy desygnaty są dodatkowo opisywane. 
Tutaj zalicza się wszelkie pseudo-języki. Jednak takie neologizmy, 
jak wspomniane już wyżej przykłady z Tenna, mają specjalną 
funkcję – wskazują na to, że świat przedstawiony, a przynajmniej 
jego elementy, nie mają żadnego lub mają bardzo mały związek 
z rzeczywistością empiryczną, co podkreśla fantastyczność świata 
i podkreśla funkcję estetyczną tekstu. Do podanych przykładów 
można dodać jeszcze „badon”, „bons”, kress”, „joneter”, arktan”.7

W utworach SF wiele także neosemantyzmów, że wspomnę 
kilka przykładów z Janusza Zajdla: miotacz ‘broń miotająca ładun-
ki’, zdzierca ‘osoba zabijająca kogoś i zdzierająca mu skórę z dłoni 
w celu wykorzystania odcisków palców’, kameleon ‘osoba zamie-
niająca jeden kolor punktów, odpowiedników pieniędzy, na drugi’, 
klucz ‘odpowiednik karty kredytowej połączonej z dowodem oso-
bistym, zegarkiem itp.’ Neosemantyzmy pojawiają się dość często 
i nierzadko stają się obiegowe (jak wspomniany miotacz, które to 
słowo oczywiście nie jest w tym znaczeniu wymysłem Janusza Za-
jdla, a funkcjonuje w SF obiegowo).

Może się zdarzyć, że kreowany świat nie będzie miał nic 
wspólnego z naszą rzeczywistością, będzie opierał się na „innej 
fizyce”, innych założeniach. Tak uczynił Jacek Dukaj w „Innych 
pieśniach”, gdzie świat kreowany jest na podstawie „wcielonej 
w życie” fizyki Arystoteles, która z teorii stała się praktyczną 
podstawą funkcjonowania świata. Stąd też konieczność nazwan-

ia ogromnej ilości nowych desygnatów. Wiele z nich zaczerpnięto 
z klasycznej greki, ale wiele uległo pewnym ich przekształceniom. 
Nieznajomość tego języka powoduje, że nawet wyrazy zaczerpnięte 
wprost są dla nas zupełnie obce i są okcydentalnymi neologizma-
mi. Trudność czytania tego tekstu jest podwójna: neologizmy te ni-
jak nie są tłumaczone, wyjaśniane, można ich znaczenia domyślić 
się tylko z kontekstu, a do tego nie mają żadnego odzwierciedlenia 
ani na poziomie desygnatów naszej rzeczywistości, ani nawet na 
poziome formy (nieraz nie są derywowane tak, jak derywowane są 
wyrazy w języku polskim). Wśród przykładów warto wymienić: 
kratistos, morfa, puryniczny, behemot, teknites, anthos, kirouf-
fa, somea, dżurdża, kakomorf, keros i in. Ich funkcja jest ściśle 
związana z kontekstem – skoro świat jest zupełnie inny, do jego 
opisu muszą więc posłużyć zupełnie nowe słowa. Niemniej, taki 
tekst jest bardzo trudny w lekturze.

Podobne nagromadzenie neologizmów można znaleźć 
w wielu innych utworach, wymienię tylko „Wizję lokalną” 
Lema i „Diunę” Franka Herberta. W obu tych tekstach 
przedstawione światy są zupełnie różne niż ten, który 
znamy. W pierwszym opisywana jest planeta i cywilizacja 
„człaków”, obcych istot spoza Ziemi, a w drugim odległa 
o dziesiątki tysięcy lat cywilizacja ludzka, ale zupełnie 
odmienna od tej, jaką nawet jesteśmy w stanie sobie wyo-
brazić. W obu tekstach nagromadzenie neologizmów jest 
ogromne, oto garść przykładów: melanżer, maula, lumis-
fera, muska, gara, gafla, handżar, ilm, karama, prognoz-
er, rachag, sirat, tupil („Diuna) i błociek, zmok, błocean, 
pseudozoa, awariat, defektyf, inspert, karkur, krukułka, 
matkoid („Wizja lokalna”). Jak widać, wyrazy te nie są zbyt 
zrozumiałe, jednak podałem je specjalnie, są one bowiem 
wyjaśniane (w przypadku „Diuny” tylko w niektórych wy-
daniach) w dołączonych słowniczkach. W „Wizji...” dodat-
kowo są one obszernie objaśniane przez narratora-bohatera, 
który relacjonuje swoim czytelnikom efekty swoich badań 
nt. świata człaków (ta satyryczna książka jest bowiem styl-
izowana na utwór podróżniczy, ale o aspiracjach naukow-
ych). Sporo dowiemy się także od innych postaci, które 
pojawiają się w książce. W przypadku „Diuny” jest o wiele 
trudniej, ale konteksty w powieści są na tyle czytelne, że 
można te neologizmy zrozumieć, chociaż słownik jest 
tutaj niezwykle przydatny. Jednak objaśnienia zawarte 
w tych słownikach są zupełnie różne – w powieści Herber-
ta mają rzeczywiście wprowadzać nas w świat, natomiast 
w przypadku LEMA  sam słownik również jest właściwie 
elementem humorystycznej zabawy językiem. Np. hasło 
„Zmok” brzmi ‘Zmoczony Smok (patrz: Smok)’, a hasło 
„Smok” – ‘Podsuszony Zmok (patrz: Zmok)’8. Podobnie 
nieczytelne są inne objaśnienia: „Autoklaz” – ‘Jedna z wielu ins-
tytucji szalikowych (szałochłonnych), zwanych też wyszalniami 
w Luzanii.’9 Dopiero znajomość kontekstu w powieści pozwala 
zrozumieć, o co waściwie chodzi (trzeba uczciwie dodać, że Lem 
właściwie nie pozostawia niedopowiedzeń co do swych neolo-
gizmów). Ciekawie też narrator (żartobliwe porte-parole autora) 
tłumaczy usprawiedliwia neologizmów w tekście:

Osoby naprzykrzające mi się mniej lub bardziej kąśliwymi 
uwagami, jakobym utrudniał zaznajamianie się z treścią [...] słowa-
mi-nowotworami, uprzejmie zachęcam do pewnego eksperymentu 
[...] Niechaj spróbuje taki krytyk opisać jeden dzień swego życia 
w dużej ziemskiej metropolii posługując się wyłącznie słowami bra-
nymi z dowolnego słownika wydanego przed XVI stuleciem.10

Ciekawy jest sposób kreowania nowych słów przez 
Lema. Tworzy on bowiem zazwyczaj złożenia i zestawienia 
słów daleko odległych od siebie semantycznie, ale z zasto-
sowaniem zasad derywacji obowiązujących w języku pol-
skim. Np. Lubociąg ‘lubość+ciąg; na wzór słowa wodociąg’, 
polipol ‘poligon+polityczny’, łypant ‘łypać+końcówka 
wykonawcy czynności –ant, jak np. doktorant’ itd. Efekty 
zazwyczaj są humorystyczne i często przywołują na myśl 
rzeczywiste desygnaty: miastodont ‘miasto+mastodont; ol-
brzymie zwierzę, w którym mieszkają Kurdle, odpowiednik 
miasta’, Drwaleń ‘ryba-siekiera’. Czasem stosuje też neose-
mantyzmy, takie jak „dekarz” – ‘obywatel luzański ukrywa-
jący się przed poborem’11, kurdesz ‘taniec w brzuchu kurdla’. 
Neologizmy Lema są niezwykle poetyckie, intrygujące, a przy tym 
– precyzyjne, wręcz terminologiczne, stąd są u tego pisarza pewną 
regułą, pojawiającą się także w innych powieściach czy tekstach 
innego typu (por. „Biblioteka XXI wieku”).

Na koniec żartobliwe wyjaśnienie powstawania roz-
maitych dziwnych neologizmów, które podał, oczywiście 
w formie żartu, Lewis Carroll:

Proszę wziąć na przykład dwa słowa: 
groźny i zgryźliwy. Następnie podjąć można 
postanowienie, że wypowiecie obydwa, lecz 

str. 28
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Marka Bosko od początku swojej działalności mogła li-
czyć na szerokie grono zainteresowanych ofertą klientów. 
Dzięki codziennej zmienności w smakach oferowanych lo-
dów zyskała wielu zadowolonych klientów. Jednak klien-
tów przybywa nie tylko ze względu na lody, ponieważ lokal 
będzie otwarty przez cały rok, każdy będzie mógł skoszto-
wać specjalności oferowanych przez lokal.

Początek października jest również począt-
kiem kolejnego semestru nauki dla studen-
tów. Natomiast w Bosko to czas wprowa-
dzenia nowego menu i nowych produktów 
do oferty. Firma pragnie zachęcić swoich 
klientów do odwiedzania lodziarni również 
w miesiącach chłodniejszych, ponieważ lody 
można smakować na różne sposoby. Od paź-
dziernika będzie można je połączyć z pysznymi 
klasycznymi ciastami, takimi jak sernik, szarlotka czy 
torcik czekoladowy. 

Jednak oferta jest znacznie szersza, ponieważ znaj-
dziemy tutaj również świeżo wypiekane chrupiące go-
fry w wielu wariantach. Natomiast oferta deserowa jest 
znacznie szersza. Skosztujemy tutaj kilku wyjątkowych de-
serów. Deseru Banoffee z bananami i puszystymi kremem 

mascarpone, klasycznego Snickersa czy włoskich deserów 
tiramisu i panna cotta. Świetną propozycją jest również 
niezwykle popularny Boski Monster Shake w dwóch wa-
riantach smakowych, Solony Karmel i Oreo. 

Ważną pozycją w menu lodziarni są również napoje, 
które świetnie pasują do Boskich słodkości. 

Szczególnie w okresie zimowym po-
pularna jest kawa, która jest przy-

gotowywana z firmowego blendu 
w 100% arabica. Boska kawa 
szybko zyskała popularność, 
a wśród studentów to latte, cap-
puccino czy americano cieszą się 

największym zainteresowaniem.
Warto również podkreślić, że 

marka oferuje studentom świetną pro-
mocję w postaci Studenckiej Środy, kiedy każ-

dy student może zakupić dowolną kawę w cenie 3 złotych, 
gdy dobierze ją do swojego zamówienia. Dodatkowo każdy 
klient od poniedziałku do piątku do godziny 14:00 otrzy-
ma 50% zniżki na dowolną kawę. To idealna propozycja, 
aby spróbować, jak smakuje ulubiona kawa połączona ze 
słodkim deserem. 

Ważną kwestią jest również zakres cen lodziarni, po-
nieważ dzięki przystępnym cenom i licznym akcjom pro-
mocyjnym śmiało można stwierdzić, że są niezwykle kon-
kurencyjne w stosunku do wysokiej jakości produktów.

Jesienno-zimowy sezon to również świetny czas na cie-
płą herbatę lub sporą dawkę witamin. Tutaj z pomo-
cą może przyjść herbata Richmont, a także herbata 
rozgrzewająca o smaku malinowym, imbirowym 
czy gruszkowym. Jednak jeśli macie ochotę na coś 
pysznego, a jednocześnie bogatego w witaminy, to 

powinniście spróbować Boskich koktajli.
Podczas wizyty w lokalu warto zwrócić uwagę 

na przytulny, „niebiański” wystrój, który sprzyja spo-
tkaniom z przyjaciółmi czy wieczornym randkom tyl-
ko we dwoje. To również świetne miejsce to wspólnej 
nauki dzięki wygodnym siedzeniom i miłej atmosfe-
rze panującej wewnątrz.

Dzięki śledzeniu aktualności na firmowym Facebooku 
i Instagramie mamy możliwość poznać bieżące promocje, 
konkursy czy akcje organizowane przez Bosko. Lodziar-
nio-kawiarnia będzie otwarta przez cały rok, 7 dni w ty-
godniu, dlatego jedzenie lodów tylko w trakcie wysokich 
temperatur to już historia. 

Lodziarnio-kawiarnia Bosko, która swoją działalność rozpoczęła w 2015 roku, 
jest młodą polską marką, która dynamicznie się rozwija. Można ją już spotkać 

w całej Polsce, m.in. w Lublinie, Kielcach, Radomiu, Pułtusku, Legionowie, Gdyni, 
Sopocie, Zamościu, Toruniu i Łodzi. Jak mówią klienci, sezon letni był niezwykle 

bogaty w różnorodność smaków. Czy sezon zimowy będzie równie Boski?

otwarta nie tylko latem!

Bosko Toruń - Lody Produkcji Własnej 
Toruń, ul. Szeroka 32. Godziny otwarcia:  

poniedziałek 12:00 - 20:00, wtorek – czwartek 10:00 - 20:00
piątek – sobota 10:00 – 21:00, niedziela 10:00 - 20:00

facebook.com/LodyBoskoTorun/

Bosko łódź - Lody Produkcji Własnej 
Łódź, ul. Piotrkowska 13. Godziny otwarcia:  

poniedziałek 12:00 - 20:00, wtorek – niedziela 10:00 - 20:00
facebook.com/BoskoLodz/

nie precyzując, któremu z nich dacie pierwszeństwo. Teraz 
proszę otworzyć usta i mówić. Jeśli wasza myśl przechyli się 
choć trochę na stronę groźnego, powiecie: zgryźliwogroźny. 
Jeśli przeważy się choćby o włos ku zgryźliwemu powiecie: 
groźnozgryźliwy. Ale jeśli posiadacie ten najrzadszy z darów, 
jakim jest umysł doskonale zrównoważony, powiecie zgroź-
liwy.12

Oczywiście powyższy przykład to inwencja tłumacza. 
Aby poznać, w jaki sposób dokonuje on przekładu podob-
nych słów przyjrzyjmy się tytułowemu wyrazowi „Żmir-
łacz”. W oryginale jest to „Snark”, słowo zawierające w so-
bie cząsteczki „snake” (wąż) i „shark” (rekin). W polskim 
bezpośrednim tłumaczeniu powinno być „Wążkin” lub coś 
podobnego, jednak to słowo nie zachowuje zupełnie ostrości 

oryginalnego wyrazu „Snark” i nie jest do końca jasne. Dla-
tego Stiller zastosował tu synekdochę i wykorzystał określe-
nia bardziej precyzyjne: „żmija” i „żarłacz (ludojad)”. Stąd 
doskonale zrównoważone słowo „Żmirłacz”. 

Podsumowując – neologizmy w tekstach literackich nie 
są niczym niezwykłym, a w tekstach fantastycznych stanowią 
wręcz jeden z podstawowych sposobów kreowania świata. 
Ich zrozumiałość jest mniejsza lub większa, wszystko zależy 
od woli autora, który przechyla się od komunikatywności 
(stosunkowo mało naładowane neologizmami utwory Zaj-
dla), przez komunikatywność nieco zachwianą (jak Lem, któ-
ry jednak nie zostawia czytelnika bez opieki) aż po zatarcie tej 
komunikatywności na rzecz funkcji poetyckiej (Dukaj). 

XRX

1.  Poezja polska okresu międzywojennego, wybór M. Głowiński  
i J. Sławiński, cz. II, BN I 253, Wrocław i in., 1987,

2.  cyt. za stroną internetową www.literatura.zapis.net.pl,
3.  J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 

2002, s. 68,
4.  R. Handke, Językowe sposoby kreowania składników 

fantastycznych, [w:] Spór o SF, red. R. Handke, L. Jęczmyk,  
B. Okólska, Poznań 1989, s. 228,

5.   Tamże, s. 231,
6.   Tamże, s. 235-236,
7.   Tamże, s. 238-239,
8.   S. Lem, Wizja lokalna, Kraków 1982, s. 314-315,
9.   Tamże, s. 310,

10.  Tamże, s. 309,
11.  Tamże, s. 310,
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Teatr Club / Łódź, ul. Moniuszki 4a 
Rezerwacje: 508 508 488

ZapRasZaMy 
w każdy piąTek i soboTę

Oferujemy różnorodne 
smaki hookah, 
pyszne drinki, 
 przyjazną 
atmosferę 
 i odpowiednie 
miejsce 
 do relaksu 
ze znajomymi. 

Serdecznie 
 zapraszamy!

Najlepsza hookah 
tylko w hookah lounge & Bar w Łlodzi! 

Łódź, ul. Traugutta 3, tel. 530 085 468, www.hookah.com.pl, FB: loungebarhookah
*poza samymi napojami

ZaprasZamy

na studencką środę

lody, kawa, gofry, desery, ciasta, koktajle

 ŁÓDŹ: 
ul. Piotrkowska 13/Próchnika 2

 BoskoLodz
 lody_bosko

Dowolna
Kawa za  3 zŁ
do każdego zamówienia*

 ToRUŃ: 
ul. Szeroka 32

 LodyBoskoTorun
 lody_bosko
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Walencja z podsiodłówką,  
czyli cebulackie zgrupowanie kolarskie

Muszę Wam się do czegoś przyznać – pierwszy raz w ży-
ciu zarobiłem na blogu pieniądze. Nie gadżety, nie vouche-
ry, ale normalne, elektroniczne, przelane na konto w banku 
pieniądze. Zanim zamkniecie stronę i krzykniecie „gość się 
skończył na „Kill’em all”, więcej go nie czytam, bo na mnie 
zarabia i się sprzedaje!” dajcie się wytłumaczyć. Byłem w ze-
szłym roku na testach NAJLEPSZYCH ROWERÓW ŚWIA-
TA w Austrii. Przepraszam za capslock i to stwierdzenie, ale 
specializedowe pranie mózgu mi się jeszcze trochę udziela. 
Miałem wrócić na weekend prosto na Kaszebe Rundę, więc 
trochę mi się spieszyło. Jak to zwykle bywa, jak się człowiek 
spieszy, dzieją się rzeczy. Przez nieoczekiwany zwrot wy-
darzeń utknąłem na noc we Frankfurcie. Przypomniało mi 
się niedawno, że za takie rzeczy należą się pieniążki. Napi-
sałem do Lufthansy, że „helooou?” i dwa dni później mia-
łem na koncie zadośćuczynienie w postaci 1076 złotych (co 
ciekawe, nasza reklamacja za odwołany lot z Los Angeles 
jest rozpatrywana od 2 miesięcy, a żeby ją przyspieszyć, mu-
sielibyśmy napisać reklamację na reklamację).

1076zł – życie można zacząć na nowo. 
Można też wydać na głupoty. Postanowiłem 
jednak sprawdzić, czy 1076zł wystarczy, aby 
spędzić trochę czasu w ciepłych krajach w sty-
lu prawdziwej cebuli.

Biedaki cebulaki
Na wstępie muszę coś wytłuma-

czyć: wyjazd cebulowy nie oznacza 
„najtaniej jak się da”. Gdyby tak 
było, pojechalibyśmy z namiotem, 
jedli znalezione po drodze poma-
rańcze i popijali wodą z kałuży. 
Prawdziwi podróżnicy, ultrama-
ratończycy, sakwiarze, wyciecz-
kowicze i masa innych ludzi 
może spojrzeć na nas jak lud 
na królową Francji, Marię An-
toninę, gdy ta na stwierdzenie, 
że są głodni i nie mają chleba, 
odpowiedziała, by głodni jedli 
ciastka. W temacie podsiodłó-
wek jestem nowy, ale cebulę 
ćwiczę całe życie.

W naszym cebularstwie 
chodziło o to, by spędzić czas 
godnie. By na dworze świe-
ciło słońce, widoki były nie-
złe, w oddali widoczne było 
słońce, rano można było strzelić 
selfika w eleganckim hotelu, by 
rowery były lekkie, ciuchy ładne, 
w kawiarni była kawa i w ogó-
le by być królem Instagrama. Do 
tego oczywiście odwiedzić mak-
symalnie dużo miejsc przy możli-
wie najmniejszym zużyciu urlopu. 
Takie zgrupowanie kolarskie dla 
oszczędnych i zapracowanych.

Pojechaliśmy więc do słonecznej Hiszpanii, nieco obok 
kolarskiej mekki (bo w Calpe to ja jestem codziennie na Fa-
cebooku). W ciągu trzech i pół dnia przejechaliśmy rowerem 
642 kilometry i 9664 metrów w pionie. Pedałowaliśmy po-
nad 30 godzin (moving time). Założyliśmy, że to mniej więcej 
tyle, ile pokonuje klasyczny ambitny kolarz-amator jadący 
na tydzień do wspomnianego Calpe.

Two guys, one bag
Bilety do Walencji zdobyliśmy po 235 złote w dwie stro-

ny. Problem w tym, że najgorszą (dla kolarzy) linią świata 
– Ryanairem. Koszt przewozu roweru w dwie strony to 550 
złotych – dwa razy więcej niż za człowieka. Ryanair ogar-
nia za to, że jesteśmy cebulakami i funduje nam obu miejsca 
z dodatkową przestrzenią na nogi – doskonale. Kilkanaście 
godzin poszukiwań wypożyczalni rowerów w Walencji 
przekonało nas jednak, że opłata za sprzęt to i tak mniej niż 
wypożyczenie. Jedyne sensowne miejsce – Startbikevalen-
cia – to cena około 34 euro za dobę… No i jak oddać rower 

w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek wcześnie 
rano, aby zdążyć na samolot?

Postanowiliśmy zmieścić dwie szosy do jednej wa-
lizki – B&W International Bike Case. Napiszę w skrócie 

– czy się udało? Tak. Czy powtórzymy to kiedykolwiek? 
Na pewno nie. Zmieściliśmy do niej dwie szosy (ważące 
w sumie jakieś 14kg) bez pedałów, ale za to z bidonami i ka-

skami i zamknęliśmy się w limicie 30kg na styk.
Pakowanie zajęło nam dobrych kilka godzin. Odkręco-

ny hamulec, przerzutki, kierownice, mostki, zdjęty łańcuch 
i tak dalej. Problemem było czwarte koło, przez które kufer 
się nie zamykał. Gdyby ktoś nam je zabrał – operacja byłaby 
prosta i przyjemna. Ostatecznie się jednak udało i koszt 550 
złotych za rowery podzielił się na dwie osoby.

Cebula ma warstwy, kolarz ma warstwy
W ramach cięcia kosztów nie dokupujemy żadne-

go bagażu – oznacza to, że musimy się zmieścić do 
tej „małej, podręcznej torebki” zamiast „podręcznej 

torby”. Taki bagaż to 40cm 
x 20cm x 25cm – jest to tak 
mało, że Ryan nie podaje 
nawet jego maksymalnej 
wagi. Jeśli zaczynasz zasta-
nawiać się, czy but spako-
wany wypchany rzeczami 
i spakowany do kieszeni 
jest już bagażem, czy jesz-
cze ubraniem, to wiedz, że 
należy ci się order Virtutti 
Cebulari.

Przypomina nam się, 
że przecież musimy za-
brać wiele rzeczy, które ze 
względów bezpieczeństwa 
lecieć powinny w bagażu 
rejestrowanym. Rozpoczy-

na się kolejny proces – lo-
gistyka, czyli odpowiedź 

na pytanie, czy rozkuwacz do łańcucha owinięty w majtki 
schowane w skarpetce umieszczonej w bucie i niesionym 
w kieszeni bluzy rowerowej to bagaż?

Za bagaż służy nam dziewięciolitrowa podsiodłówka 
z Planet X – PODSACS. 9 litrów to więcej niż potrzebujemy. 
Lecimy w ubraniu cywilnym – kurtki zamieniamy na bluzę 
rowerową, adidasy (jak i całe cywilne ubranie) zostawimy 
w walizce na miejscu. W podsiodłówce mam:

l  2 pary majtek (jedyna nieprzydatna rzecz);
l  2 pary skarpetek;
l  2 koszulki;
l  2 potówki (ciepłą i zimną);
l  nieprzyzwoicie krótkie spodenki do spania/pływania/je-

dzenia śniadania;
l  koszulkę cywilną do spania/bywania;
l  spodenki kolarskie;
l  zestaw imbusów;
l  dwie dętki i zapasową oponę;
l  pompkę;
l  ciepłą czapkę pod kask i rękawiczki;
l  rękawki, nogawki;
l  kurtkę ultralight;
l  ładowarki i kabelki;
l  kamerkę GoPro, aparat Sony Rx0 i powerbank;
l  łatki, spinkę do łańcucha;
l  soczewki;
l  buty do chodzenia (takie przeznaczone do chodzenia 

w wodzie – składają się lepiej niż klapki);

Gdybym jechał na miesiąc – pewnie zestaw byłby nie-
wiele większy…

Walencja… i co dalej?
Rower jest fajny, bo składasz, wsiadasz i jedziesz. Lotni-

sko w Walencji też jest spoko, bo ktoś je chyba źle zaprojek-
tował, przez co jeden z korytarzy się urywa tworząc idealne 
miejsce na postawienie tymczasowego warsztatu rowerowe-
go. Złożenie wszystkiego do kupy i przebranie zajmuje nam 
prawie godzinę. Wszystko spoko, tylko CO ZROBIĆ Z TĄ 
CHOLERNĄ WALIZKĄ?!

Rowery mogliśmy przywieźć w kartonach i gdzieś je 
zbunkrować. Tylko co, jeśli znikną pod naszą nieobecność? 
Gdzie w niedzielny wieczór znajdziemy nowe kartony? Nie 
dałoby mi to spać. Wystosowałem jakieś 15 maili do hoteli 
w Walencji, czy ktoś może nam przetrzymać bagaż. Nikt się 
nie zgodził. To oczywiste, robi się to nieco inaczej. Przecież 
testowałem to już w Lizbonie jadąc składakiem do Algarve.

Przetrzymanie bagażu w hotelu działa tylko wtedy, gdy 
rezerwuje się w nim pokój. Wtedy nie ma problemu, nawet 
na kilka dni. Klepiemy więc rezerwację z niedzieli na ponie-
działek w Ibis Budget Valencia Aeropuerto – 38 euro za dwie 
osoby w przyzwoitych warunkach. Hotel od 
lotniska oddalony jest w linii prostej o niecałe 
400 metrów. I faktycznie, jeśli nie boicie się 
toczyć walizki poboczem drogi szybkiego  
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ruchu, zjechać nią zjazdem i przenieść przez betonowe ba-
rierki, jest blisko. My oczywiście tego nie zrobiliśmy, bo 
przecież to nielegalne. W hotelu zostawiamy walizkę, w wa-
lizce ciuchy cywilne i jedziemy.

Panie, to nie jedzie.
Jedziemy to mocne słowo. Zamontowanie kilku kilogra-

mów podsiodłówki nie jest tożsame z jazdą kilka kilogra-
mów cięższym rowerem. Umieszczenie takiego obciążania 
pod siodełkiem sprawia, że jakikolwiek szybszy manewr 
kończy się tym, że rower kończy z przednim kołem skiero-
wanym w stronę nieba. Tak samo z jazdą na stojąco – mach-
nięcie sprzętem w bok to jak strzał 80km/h wiatru w 50mm 
stożek. W ogóle to rower jest dużo bardziej zwrotny, ale 
chyba tylko, gdy jedzie się do tyłu. Mija dobre 200 kilome-
trów zanim się do tego przyzwyczaimy. Potem jest OK, tyl-
ko jedzie się wolniej.

Rowery pompujemy w oddalonym o 10 kilometrów De-
cathlonie, do którego dojazd zajmuje nam kolejną godzinę, 
bo ciągle wpadamy na autostradę. To dobrze, każdy nasz 
wyjazd musi zawierać w sobie jazdę autostradą, a tym ra-
zem mamy to odbębnione już na trzecim kilometrze. De-
cathlon rekompensuje nam to cenami. Dostępna w nim 
jest prawie pełna kolekcja Van Rysel (czyli ich nowej linii 
szosowej) – swoją drogą mam buty i mogę bardzo polecić. 
Są też nieprzyzwoite promocje, na przykład najlepsze skar-
petki świata (cena/jakość), czyli ROADR 900 kosztują 5 euro 
zamiast 30zł. Szybko kalkuluję, ile rzeczy muszę kupić, aby 
wyjazd się zwrócił. Ba, jeśli planujecie zakup 24 par skar-
petek (bo przecież i tak się z nich nie wyrasta, a czarne są 
uniwersalne) – opłaca się kupić bilet do Walencji. Nie mówię 
już o rękawkach, nogawkach itp.

Potem jeszcze szybki obiad w Burger Kingu, z którego 
wyprasza nas obsługa centrum handlowego (takiego pod 
gołym niebem) – ostentacyjnie rozbijamy się więc w pierw-

szym miejscu, które do centrum nie należy – dokładnie na 
linii, którą obsługa nam wskazała. Piotrek znajduje kupony 
i za zestaw z Whooperem płacimy 5 euro!

Czy w tych górach ktoś żyje?
Noclegów nie mamy zarezerwowanych. Wiemy, gdzie 

można się ich spodziewać i tam się kierujemy. To nie jest 
oczywiste, okolice Walencji to nie Ameryka i trafienie na noc-
leg nie jest proste. Ba, nawet trafienie na sklep nie jest proste. 
Powiem więcej, trafienie na samochód, a tym bardziej czło-
wieka, często graniczy z cudem. Zaryzykuję stwierdzenie, 
że stajemy chyba w każdym napotkanym sklepie. Miasta są 
puste. Po opuszczeniu Walencji po idealnie równych ulicach 
nic nie jeździ. Jak umrzemy z głodu, znajdą nas za tydzień. 
To nie to, że tak puściliśmy trasę – poza wybrzeżem nie 
ma tu po prostu niczego, co mogłoby zaciekawić zwykłego 
człowieka. No chyba, że te urokliwe, schowane na górkach 
miasteczka, które wyglądają jak po apokalipsie zombie. Tam 
jednak też nikogo nie ma, bo nie ma gdzie się napić kawy.

Czy tam jest ładnie?
I to jest bardzo ładne pytanie. Jak ktoś się mnie zapyta, 

czy na Teneryfie, Gran Canarii albo Majorce jest ładnie, od-
powiem, że tak – jest. W tych pierwszych dwóch przypad-
kach będzie też pewnie lepsza pogoda. Nie bardzo wiem, 
dlaczego ktoś miałby przyjeżdżać w te okolice co my. Chyba 
że chce odpocząć od ludzi, pojeździć po górkach, lubi dobre 
i pokręcone asfalty, ma dość miejsc, które ciągle widzi w In-
ternecie i lubi takie lekko liguryjskie klimaty… o, to chyba 
my. Nie mogę jednak z czystym sumieniem powiedzieć: hej, 
jest tam super – jeźdźcie.

Bo takich typowych sztosów, że stajesz przy barierce 
i klniesz sobie cicho pod nosem, że jest tak ładnie, było na-
prawdę niewiele. Miejsc, które określiłbym jako częściowo 
epickie było równie niewiele i opiszę je niżej.

Pozwólcie, że tym razem pominę opisywanie trasy kilo-
metr po kilometrze. Nie wiem, czy ta, którą zrobiliśmy była 
najlepsza z możliwych. Wskażę tylko, co z wyjazdu zapadło 
nam w pamięci.

Czwartek.
Początek to wyjazd z miasta, który niczym wartym 

wspomnienia się nie charakteryzował. Potem nieprzyzwo-
icie szeroka ścieżka rowerowa wzdłuż drogi, na której ruch 
jest praktycznie zerowy i wjeżdżamy w krajobraz, który to-
warzyszył nam będzie przez większość wycieczki.

Od czasu do czasu mijamy jakiegoś kolarza. Przez te 
4 dni każdy z mijanych przez nas kolarzy ubrany był na zi-
mowo, z twarzą w pełni zakrytą buffem.

Pierwszy dzień skracamy nieco wcześniej niż plano-
waliśmy. Na ostatnim podjeździe rozpoczynającym się 
w miejscowości Almedijar łapie nas zmrok. Trasę planujemy 
zakończyć dwudziestokilometrowym zjazdem do miejsco-
wości Onda. Problem jest taki, że jesteśmy zbyt leniwi, by się 
ubrać. Gdy ruszaliśmy, termometry wskazywały pod 15°C, 
na ostatnim szczycie było już tylko 2°C i dalej spadało. Do 
tego zapadł zmrok – trochę nam się wszystko opóźniło.

Prawdopodobnie nigdy w życiu tak nie zmarzliśmy, na-
wet jeżdżąc po Karkonoszach przy -15°C. Było na tyle zim-
no, że przez trzęsące się ręce ciężko było utrzymać kierunek 
jazdy – próba ubrania się nie przyniosła już skutków, ciało 
było wyziębione.

 Czy jeśli na wakacjach w ciepłych krajach 
jest zimno to są to ciepłe kraje?

Na około 5km przed Ondą zaczynamy szukać alterna-
tywnego noclegu. Znajdujemy go cudem 2 kilomerów od 
nas, w miejscowości Sueras – co istotniejsze, jedzie się do 
niego pod górę, a to właśnie to, czego nam trzeba. Lądujemy 
w Hotel Restaurante Verdia (jedyny nocleg w tym mieście) 
z przebiegiem 116 kilometrów. Jesteśmy tego dnia jedynymi 
gośćmi, którzy w nim nocują.

W hotelowej restauracji trafiamy na przyjęcie walentyn-
kowe – są balony-serduszka, śpiewająca pani, kilkunastu 
gości, których średnia wieku przekracza 80. Jest też nieprzy-
zwoicie skrupulatny właściciel, które zadaje nam tysiące 
pytań o to, co chcemy zjeść i jak to zjemy, a gdy okazuje 
się, że nasz hiszpański jest zbyt słaby – przyprowadza Azjat-
kę, która wygląda jak Peik Lin Goh (i zachowuje się nieco 
jak Awkwafina w „Bajecznie bogatych Azjatach”). Myli nas 
z Niemcami i po 5 minutach wraca skruszona gorzko prze-
praszać, jak gdyby przeczytała w Internecie, że za takie po-
równanie można zginąć. To był bardzo dobry nocleg. I tylko 
te nocne, taneczne hałasy emerytów, którzy nie dają spać 
młodym, zmęczonym ludziom…

Piątek.
To był ciężki dzień. Zmierzaliśmy do oddalonej o ja-

kieś 160 kilometrów (i ponad 3 kilometry w pionie) More-
lli. Wspinamy się parokrotnie powyżej wysokości 1000m 
n.p.m. osiągając maksimum 1363m n.p.m. na granicy regio-
nów Walencja i Aragonia.

Na szczególne uznanie zasługują tutaj miasteczka, które 
może i nie są bardzo małe, ale znalezienie w nich człowieka, 
a tym bardziej miejsca do napełniania bidonów i brzuchów 
graniczy z cudem.

Imponująca jest też liczba wiatraków, które mijamy – 
rozrzucone na wzgórzach ciągną się w nieskończoność. Tam 
gdzie wiatraki, tam też niestety wiatr.

Paradoksalnie, najlepszy tego dnia jest nasz cel – wspo-
mniana powyżej Morella. Bynajmniej, nie mam tu na my-
śli słynnej, mrocznej noweli Edgara Allana Poe, a prawdo-
podobnie najbardziej turystyczne miejsce, jakie dane nam 
było podczas całego wyjazdu odwiedzić. Morella wygląda 
jak wielki kopiec kreta, na którym postawiono miasto, na 
którym usypano wielki kopiec kreta i postawiono na nim 
twierdzę. Przypomina nieco odpowiednik San Marino, tyl-
ko nieco bardziej skompresowany i klimatyczny. Bardzo 
wąskie uliczki, trochę knajp, sklep spożywczy i całkiem nie-
zła panorama okolicy. Zamiast spędzenia nocy w hotelu na 
obrzeżach miasteczka (z panoramicznym widokiem na oko-
licę), decydujemy się na nieco oddalony, samotny domek – 
Casa Morella.

Nie jest to może luksus, mimo podobnej do hotelu ceny, 
ale właściciel – Szkot – udostępnił nam swój motocrosso-
wy garaż i nasze rowery spały szczęśliwie, a rano czekał je 
serwis w komfortowych warunkach. Casa Morella to także 
idealny punkt do obserwacji miasta, choć 
okupione jest to jej niskim położeniem – be-
tonowy, stromy zjazd i kamienisty podjazd 
do posiadłości to ostatnia rzecz, której chcia-
ły zarówno nasze rowery, jak i kolana.
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Ze Szkotem rozmawiamy dość sporo – wspominamy mu 
na przykład, że trochę zimno jak na nasze „wakacje w cie-
płych krajach”. Ten odpowiada nam, coś w stylu: you know 
nothing. Podobno normalnie o tej porze roku mają tutaj z metr 
śniegu. Wspomina też coś o dużym szczęściu, bo znaleźć noc-
leg w Morelli w okolicach weekendu to duże wyzwanie – ko-
lejnego dnia ma już wszystko zarezerwowane. Wymieniamy 
się też spostrzeżeniami dotyczącymi różnych destynacji wa-
kacyjnych – okazuje się, że kolarze i motocykliści mają dużo 
wspólnego. Wspomina, że był niedawno w Maroku i było su-
per. Ja się z nim zgadzam, ale czując telepatycznie na ramie-
niu oddech Pandy [dziewczyna autora – red.] pytam, czy jego 
blond partnerce z Rosji również się tam podobało. Mówi, że 
ona już nigdy tam nie wróci – wszystko jasne.

Sobota.
Dzień trzeci miał być bułką z masłem. Kawałeczek 

podjazdu, potem bardzo długi zjazd, bardzo długo płasko, 
troszkę podjazdu i długo płasko. Wcale tak nie było.

Zjazd, owszem, był, ale dojazd do niego zajął nam 2,5 
godziny (a to tylko 35 kilometrów). Klasyczny wmordewind 
połączony z terenem starannie ułożonym w sinusoidę o bar-
dzo wysokiej częstotliwości skutecznie zabiły nam nogi. 
Nie przeszkadza nam to zbytnio, bo przecież wakacje, ale 
zostało nam z półtorej doby, by wrócić do Walencji, a tempo 
nie napawa optymizmem. To wszystko nieważne, bo ponad 
dwudziestokilometrowy zjazd, na który czekaliśmy tak dłu-
go, wynagradzał wszystko. Idealna nawierzchnia, serpenty-
ny rodem z Kanarów i panoramy – to jest to! Odwiedzamy 
nawet na moment Katalonię.

Potem pozostaje nam już walka z wiatrem, jakieś jezior-
ko, rzeczka i niekończące się pola porośnięte oliwkami i bia-
łymi drzewkami, które przez okulary wyglądają na różowe 
(wcale nie, po prostu niektóre były białe, a niektóre różowe), 
które pomocni ludzie z mojego Instagrama zidentyfikowa-
li jako migdałowce. Niby płasko, ale kolejne setki metrów 
w pionie wpadają.

Dzień kończymy w Hotel Onda Castellón – bardzo 
przyjemnym, ale niestety pewnie już nie działającym obiek-
cie. W cenie noclegu było śniadanie i zamykana sala kon-
ferencyjna jako pokój dla naszych rowerów. Nie wiem, czy 
ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek zjadł tyle białego 
pieczywa, co my. Wątpię, aby ten interes się podniósł po na-
szej wizycie (wtf, tak się mówi?!). Wielka pizza w Telepizzy 
uprzedniego wieczora okazała się nie tak wielka, ale nieste-
ty – znalezienie przybytku czynnego około godziny 19.00 to 
jakaś prestidigitacja. Wszystko otwiera się późnym wieczo-
rem. Tego dnia wpada 180km i ponad 2km w pionie.

Niedziela.
Dzień, w którym powinniśmy stawić się w Walencji. 

Wybieramy oczywiście drogę nieco dookoła, ale też zdajemy 
się nieco na los szczęścia. Okazuje się, że sprzyja nam ono 
wyjątkowo, bo już na dzień dobry trafiamy do miejscowo-
ści Fanzara. Miejscowość jak każda inna, ale istnieje pewna 
drobna, ale zasadnicza cecha wyróżniająca ją na tle wszyst-
kich miejscowości, które w życiu widziałem. Odbywa się tam 
chyba jakiś festiwal sztuki ulicznej, a co za tym idzie – na 
prawie każdej ze ścian widoczny jest jakiś mural – niektóre 
całkiem niezłe, o ile mój prymitywny gust pozwala oceniać. 
Nie mogłem się zdecydować, które z nich tutaj umieścić, 
więc zapraszam do wyników wyszukiwania w google.

Potem jest jeszcze lepiej, bo droga CV-194 to jakaś vista 
panoramica i jedziemy ogromnym wąwozem. Może i tem-
peratura zaczyna zbliżać się niebezpiecznie do ujemnej, ale 
widoki są tego warte – dwie ogromny ściany po bokach, 
rzeczka i droga, która wygląda na świeżo zbudowaną. Tak 
też pewnie jest, bo gdzieniegdzie widzimy jej starą wersję, 
która nieco się rozsypała pod wpływem kamieni.

17 lutego 2019 roku przejdzie do historii. Zjechaliśmy 
nieco z trasy do Montenejos. To chyba jakiś okoliczny kurort 
(możliwe, że turystów była nawet dwucyfrowa liczba). Są 
tam chyba jakieś trasy spacerowe, rzeczka, jeziorko, zapo-
ra i kilka innych atrakcji, ale ja nie o tym. Nieco już głodni 
stajemy w kawiarni o nazwie tajemniczej Bar-Restaurante 
i zamawiamy po kanapce. Otóż, dwóch głodnych kolarzy, 
podróżujących od 3 dni, którzy muszą najeść się na zapas 
na kolejne kilka godzin jazdy, zamawia po jednej kanapce… 
i ma problem, aby ją zjeść. I to wcale nie dlatego, że jest nie-
smaczna! Jest więcej niż smaczna – z boczkiem, omletem, 
majonezem, serem i czymś tam jeszcze. Problemem jest (nie 
myślałem, że kiedykolwiek to powiem) jej rozmiar. Kanapka 
wystarcza nam już do końca dnia. Ilość kotów, która zbiega 
się za każdym razem, gdy podawana jest kanapka grande, 
potwierdza tylko przypuszczenia, że zwykły śmiertelnik nie 
jest w stanie jej pokonać. A to wszystko za 4,60 euro! Cała 
podróż była warta tej jednej kanapki.

Kulamy się dalej pod górę – trasę skracamy gdzieś pio-
nowym betonem (średnia 11% z 2 kilometrów) i nawierzch-
nią, przy której szuter to autostrada. Mijamy po drodze Los 
Calpes, przy którym robimy sobie śmieszne zdjęcie (kola-
rze wiedzą dlaczego) i miejscowość Fuente la Reina, która 
wygląda jak filmowa atrapa. Potem dalej to samo – trochę 
w górę, trochę płaskiego i ostatecznie zjazd do Walencji – 
jakieś 60km prawie ciągle w dół.

Po raz kolejny wpada ponad 180 kilometrów.
Wiecie jak wygląda dwóch kolarzy po prawie 4 dniach 

jazdy, gdy zaraz po zameldowaniu się w hotelu rozpoczynają 
próbę złożenia dwóch rowerów do jednej walizki, w małym, 
gospodarczym pomieszczeniu, jakoś koło godziny 23.00? 
Ja wiem i wiem też, że robię to ostatni raz w życiu – wolę 
jednak zaoszczędzić gdzieś indziej. Jakimś cudem wszystko 
przeżyło, a my wracamy jakoś mniej zmęczeni niż zwykle. 
Towarzyszy nam miłe poczucie wizyty na dłuższych waka-
cjach, a przecież był to tylko przedłużony weekend.

Wnioski zostały wyciągnięte.
Zadziwiające, ale użyliśmy praktycznie wszystkich 

rzeczy (za wyjątkiem dętek i opon), które wsadziliśmy. 
Nieskromnie powiedziałbym, że jak na takich lamusów 
turystycznych spakowaliśmy się idealnie. Z rzeczy do roz-
ważenia w przyszłości pozostała niewielka torba pod gór-
ną rurę (i ewentualnie mniejsza podsiodłówka), aby wsa-
dzić do niej ultralighta, rękawki i nogawki, czyli rzeczy, do 
których warto mieć szybki dostęp. Otwieranie i grzebanie 
w podsiodłówce sprawia, że nie chciało się po nie sięgać 
w kluczowych momentach. Normalni ludzie wożą to w kie-
szonkach, ale nasze niestety zajęte są przez sprzęt foto/vi-
deo. No i może przydałby jakiś mały spray do neutralizacji 
zapachów, bo w drodze powrotnej widziałem łzy w oczach 
każdego, kto stawał obok mnie. To nawet miłe było – wyglą-
dali jakby się stęsknili albo po prostu cieszyli. Panda cieszy-
ła się tak bardzo, że wracając ze mną autem, musiała sobie 
uchylić okno, by osuszyć łzy tęsknoty.

Po raz kolejny też przypominamy sobie, jak bardzo 
ograniczające jest jechanie na tydzień do jednego miejsca 
i próba takiego puszczania pętli, by zaczynały się i kończyły 
w tym samym miejscu…

A sama Walencja?
Cóż, w niewiele wyższej cenie proponowałbym jednak 

Kanary lub nawet Majorkę jako nieco bardziej imponujące i, 
mówiąc obiektywnie, ciekawsze miejsca. A podsiodłówko-
wy wypad z kumplem? Moją zimową rekomendację utrzy-
mują bezapelacyjnie marokańskie góry, ale oczywiście każ-
dy lubi co innego.

...i właśnie sobie uświadomiłem, że podczas naszego 
wypadu do Walencji, nigdy nie byliśmy w mieście Walencja.

Tekst: Maciej Hop, zdjęcia: Maciej Hop i Piotrek Olkowski. 
Tekst pochodzi z blogu hopcycling.pl (wpis z 20 lutego 2019r.)



35nr 6 (127) październik 2019 POZNAŃ

www.restauracjadomu.pl

Poznań, ul. Wrocławska 18, tel. 61 424 10 42
FB:  @domupoznan    IG:  @domupoznan

Ministerstwo zawsze 
fronteM do studenta!

Dlatego
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najlepsze
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Poznań
Stary Rynek 90 

tel. 691 462 558

/ Ministerstwo Śledzia 
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pizzaexpress.pl    
tel. 616 533 222

ul. Półwiejska 39 l ul. Nieszawska 3 l os. Zwycięstwa 110 l ul. Sianowska 74
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Zanim poznasz zasady – przygotuj się!
Istotne jest, aby wejść do gry z odpowiednim przygo-

towaniem. Zacznijmy od stroju – będziesz potrzebował 
koszulki, spodenek (ew. spódniczki), skarpetek oraz butów. 
Ważne jest, by buty miały jasną podeszwę – rozgrywki od-
bywają się w hali, a posadzkę łatwo zabrudzić. Przy squ-
ashu trzeba się trochę wysilić, dlatego nie zapomnij o wo-
dzie i ręczniku.

No i najważniejsze – rakietki i piłki. Oczywiście, można 
by się rozpisywać o tym, jak dobrze dobrać rakietę i jakiej 
marki piłeczki kupować, ale póki przymierzasz się do swo-
jego pierwszego razu i nawet nie wiesz, czy squash jest dla 
ciebie, to wystarczy, gdy wypożyczysz akcesoria w klubie.

Gdy już masz wszystko, co trzeba, pora zarezerwować 
kort lub zapisać się na wieczorek studencki. W 11punkt 
squash klub w każdy wtorek i czwartek w godzinach  
22.00-00.00 odbywają się zajęcia dla studentów koor-
dynowane przez trenera Bartka Handschuha (byłego 
wicemistrza Polski juniorów). Podczas zajęć pograsz 
w squasha na każdym poziomie, poznasz podstawy gry 
i spędzisz miło czas w studenckim towarzystwie.

Kiedy już się zjawisz, nie powinieneś od razu przystę-
pować do gry. Kilka ćwiczeń rozgrzewających przygotuje 
cię dobrze do gry, dzięki czemu unikniesz kontuzji. Roz-
grzewka może przybrać wiele form – możesz przebiec się 
po korcie, porozciągać się, zrobić przysiady – jakiekolwiek 
ćwiczenia, które cię rozgrzeją się sprawdzą.

Jak w to się gra?
Gra się całkiem prosto. Odbijasz piłkę rakietą w taki 

sposób, by odbiła się o ścianę, po czym uderza ją przeciw-
nik. Zgodnie z tą zasadą nie możemy odbić piłki podanej 
przez przeciwnika, zanim odbije się ona od ściany. Roz-
grywka kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy źle 
odbije piłkę (tj. odbije się ona od podłogi dwukrotnie lub 
przekroczy linię autu).

To, kto pierwszy serwuje piłkę jest całkowicie losowe. 
Pierwszy gracz serwujący może zdecydować o tym, z któ-
rej strony serwuje – musi jednak wciąż znajdować się ob-
rębie pola serwisu. Piłka musi odbić się od górnej części 
ściany – dopiero po tym przeciwnik może odbić piłkę. Od 
momentu serwisu pola kortu przestają mieć znaczenie, nie 
licząc oczywiście linii autu.

Jeden mecz squasha toczy się w 2-3 setach, a każdy 
rozgrywany jest w 11 punktach. W przypadku remisu,  
tzn. gdy obaj gracze mają po 10 punktów, wygrać można 
tylko mając przewagę dwóch punktów. Serwuje zawsze 
gracz, który zdobył ostatni punkt.

 Jak grać, by się nie połamać?  
Zasady bezpieczeństwa.
Choć squash może wyglądać na dość prosty sport, to 

jednak wiąże się on z pewnym ryzykiem. Szczególnie jest 
to prawdą w przypadku graczy początkujących, którzy nie 
wiedzą za dobrze, jak posługiwać się rakietą, co może do-
prowadzić do poważnych urazów. Trzeba grać ostrożnie 
i w tym właśnie celu w squashu funkcjonują zasady LET 
i STROKE. Pierwsza mówi o tym, że w przypadku, gdy 
utrudniasz przeciwnikowi dojście do piłki, co może stano-
wić zagrożenie, to przeciwnik musi zatrzymać grę i roz-
grywka zaczyna się od nowa. Jeśli zaś przeszkadzasz na 
tyle mocno, że nie da się uniknąć zagrożenia, to przeciw-
nik przerywa grę, a ty tracisz punkt.

Kiedy mogę zacząć?

Im szybciej, tym lepiej! Squash przynosi dużo radości 
i korzyści, a im więcej masz okazji do ćwiczeń, tym lepiej 
będzie ci szło. Zapisz się więc na wieczorek studencki lub 
zarezerwuj kort w 11punkt Squash Klub już dziś i zobacz 
sam, jak wielką frajdę może sprawić squash.

SquaSh
Squash obecnie cieszy się ogromną popularnością. Ciężko się temu 
dziwić – jest on powszechnie uznawany za jeden z najzdrowszych 
sportów na świecie. Jest to idealny sport dla każdego, kto chce zrzucić 
parę kilo – jedna rozgrywka pozwala spalić nawet 1000 kcal! Na tym 
korzyści płynące z gry się nie kończą. Dzięki niej rozwiniesz swoją 
wydolność, koordynację oraz tkankę mięśniową, zapewniając swojemu 
ciału wszechstronny rozwój. Poza tym gra w squasha jest zwyczajnie 
bardzo przyjemna.

Wszystko pięknie, ale pozostaje jedno pytanie – jak zacząć grę 
w squasha? Właśnie w tym celu przygotowaliśmy ten poradnik. Czytaj 
dalej, a dowiesz się, czego dokładnie potrzebujesz do gry w squasha.

mój pierwSzy raz!

Zapisz się na Wieczorek Studencki
Każdy wtorek i czwartek  

w godzinach 22.00 - 00.00,  
koszt: 20 złotych za osobę.

Rezerwacja oraz niezbędne informacje:
www.11punkt.pl, 11punkt squash klub  

ul. Górecka 108, 61-483 Poznań  
tel: 606 133 582 , biuro@11punkt.pl
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Poznan , ul. Wroclawska 14 , tel. 399 272 946

www.mozaikalounge.pl ,  Mozaika Lounge ,  Mozaika Lounge

, ,

squash klub

 Poznań, ul. G
órecka 108

 www.11p
unkt.pl  FB: /1

1punkt

  11p
unkt_squashklub, 

GRAJ W BUTIKOWYM 
KLUBIE SQUASH

i spal nawet 1000 kcal 
w godzinę gry!

REZERWACJA 

KORTU:
606 133 582
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Tytuł okazał się niemałym sukcesem i w ciągu 3 lat od 
premiery zdołał zaliczyć ponad miliard pobrań w Sklepie 
Play i App Store. Stał się również najpopularniejszą aplika-
cją w Stanach Zjednoczonych już 3 dni po premierze. Czy 
nowa produkcja studia Niantic, powstała we współpracy 
z Warner Bros. Games, gra „Harry Potter: Wizards Unite” 
oparta na rozszerzonej rzeczywistości podniesie poprzecz-
kę, jaką wysoko ustawił poprzednik?

Wielka grupa ludzi zna i uwielbia sagę o Harrym Pot-
terze, czy to w formie pierwowzoru książkowego, czy fil-
mowej, równie udanej serii. Saga filmów o Harrym Potterze, 
która przyniosła gigantyczny przychód wynoszący ponad 
7,7 miliardów dolarów, pozwala firmie Niantic wykorzystać 
niesłabnącą popularność wizerunku Daniela Radcliffa, akto-
ra grającego tyułową rolę, do ogólnoświatowej promocji gry, 
co powinno przyciągnąć uwagę potencjalnego gracza.

Po pierwszym uruchomieniu wita nas ekran powitalny 
wraz z potwierdzeniem pełnoletniości. Jest to ważny element, 
gdyż co prawda młodsi użytkownicy mogą dołączyć do 
rozgrywki, ale wiąże się to z koniecznością podania nume-
ru karty płatniczej przez dorosłego wraz z zabezpieczeniem 
niewielkiej sumy na kilka dni, co niejednego może odstraszyć 
już na samym wstępie. Pełnoletnich osób obostrzenie nie do-
tyczy. Następnie czeka na nas już tylko utworzenie konta po-
przez Facebooka bądź Google’a. 

Rozgrywający wciela się w rolę czarnoksiężnika bądź 
czarownicy i musi przeciwdziałać rozproszeniu magii po 
świecie mugoli (ludzi). Ich świat dotknęła Katastrofa, czyli 
wszystko, co ma związek z czarami zostało porozrzucane 
po całym świecie – ludzie, przedmioty, runy i wspomnienia. 
Gracz eksploatując mapę musi znaleźć to, co zostało zagu-
bione (Nieznajdźki) i zwrócić je na właściwe miejsce. Przez 
samouczek prowadzić będą przede wszystkim Konstancja 
Pickering z Sił Ochrony Sekretu Kodeksu Tajności oraz Har-
ry Potter z Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodzie-
jów. Można również niemal na każdym kroku gry kliknąć 
symbol „i”, co pozwoli początkującym rozeznać się i dowie-
dzieć więcej na temat działania danej funkcji .

Grający rozpoczyna przygodę na mapie doskonale zna-
nej z Pokemon Go. Pomimo wielu podobieństw z tytułową 
produkcją, „Wizards Unite” 
zachował swój odmien-

ny i oryginalny charakter. Tak więc gracz musi 
podróżować po realnym świecie z mapą na 
ekranie smartfonu i zwracać Nieznajdźki, aby 
czarodziejskiemu światu nie groziło ujawnienie. 
Mają one jeden z dziesięciu dostępnych kolorów 
oraz wzorów i są losowo porozrzucane. Po od-
kryciu i kliknięciu gra przenosi nas do okna walki. 
W niej widnieje poziom zagrożenia, jaki niesie ze 
sobą Nieznajdźka oraz wzór zaklęcia, który nale-
ży narysować dokładnie i jak najszybciej. Gracz za 
każdym razem zużywa punkt energii, które można 
zregenerować w gospodzie.

Na mapie, którą ograniczają tylko sprawność fi-
zyczna gra i jego wyobraźnia oprócz Nieznajdziek do-
stępne są również trzy bardzo ważne rodzaje budynków:

– Gospoda – miejsce, w którym gracz może zre-
generować punkty energii oraz umieścić wykrywacz 
czarnej magii (rzadko występujący), aby przez najbliż-
sze 30 minut ujawnić Ślady o wyższym poziomie zagro-
żenia w okolicy budynku.

– Szklarnia – miejsce, gdzie gracz może wylosować 
jedną z trzech donic. W dwóch są ukryte składniki, w jednej 
energia. Można również zasiać nasionko i przyjść po danym 
czasie, aby odebrać wyhodowany rzadki składnik.

- Forteca – jeden z najciekawszych elementów gry. Roz-
grywający wybiera komnatę (poziom trudności) oraz runę 
(poziom mocy). Następnie ma ok. 20 sekund na ewentual-
ne dołączenie znajomych do wspólnej rozgrywki w czaro-
dziejskich wyzwaniach. Gracz ląduje w komnacie, w której 
ma określoną liczbę czasu i wrogów do pokonania. Przed 
rozpoczęciem pierwszej bądź kolejnej walki jest możliwość 
wspomagania siebie bądź innych kompanów (jeśli gramy 
w grupie) indywidualnymi zaklęciami ułatwiającymi wal-
kę albo uzdrowienia przed kolejną walką (w zależności od 
profesji dostępnej przy wyższych poziomach). Mechanika 
jest bardzo podobna co przy Nieznajdźce, niemniej zarów-
no gracz, jak i wróg mają określoną liczbę punktów życia. 
Możemy również używać zaklęcia Protego w celu częścio-
wej ochrony przed atakami. Każdorazowe użycie czaru (za 
wyjątkiem Protego oraz tego przed walką) zużywa energię.

Powyższe budynki występują najczęściej 
w ważnych miejscach kulturalnych bądź reli-

gijnych (np. pomnik, plac zabaw, krzyż, 
kościół). Tym co wyróżnia „Wizards 
Unite” jest to, że punkty te występują 
o wiele częściej niż w Pokemon Go, 
co pozwala na rozgrywkę nawet na 
mniej zurbanizowanych obszarach 
z dala od wielkich aglomeracji oraz 
przede wszystkim można z nich ko-
rzystać często – szklarnia i gospoda 
regenerują się w 5 minut, a z For-
tecy można korzystać na ile nam 
run starczy. Gra nie zmusza już 
nas, aby przemierzać pół świata 
w celu znalezienia rzadkiego 
pokemona/zguby. Wszystko, co 
się dzieje, dzieje się na miejscu. 
I z dużym prawdopodobień-
stwem został rozwiązany pro-
blem turystów, którzy maso-
wo korzystali z okazji i łapali 

Pokemony przykładowo w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswięcimiu, gdzie kon-

sekwentnie wprowadzono zakaz takowych rozgrywek.
Podczas eksploatacji świata można znaleźć niezliczo-

ną liczbę składników potrzebnych do wytwarzania mik-
stur. Niektóre z nich występują częściej o danej porze dnia 
bądź nocy. Pozwalają one znacząco uprzyjemnić grającemu 
rozgrywkę np. poprzez czasowe podwajanie zbieranych 
punktów doświadczenia, zmniejszenia szansy ucieczki nie-
znajdźki, uzdrowienia, skupienia bądź poprawy rzucanych 
zaklęć. Czas warzenia wynosi od 2 do 12 godzin w zależno-
ści od rodzaju eliksiru. Gracz może eksperymentować z ge-
stami i odszukać odpowiednią sekwencję, aby skrócić czas 
przygotowywania warzonego eliksiru o 15%.

Rozgrywkę urozmaicają świstoklikufry, czyli skrzynie 
chronione mnóstwem zaklęć antymugolskich i strzegące 
zamkniętych w nich świstoklików. Należy włożyć klucz do 
środka i zacząć chodzić, aby go otworzyć. Gdy się już uda, 
znajdą się w nim świstokliki, które magicznie przenoszą gra-
cza do punktu nawigacyjnego – specjalnego miejsca w czaro-
dziejskim świecie, gdzie należy wybrać 5 ukrytych migoczą-
cych światełek ruszając smartfonem (360 stopni) dookoła nas. 
Kryją się pod nimi przedmioty, ślady bądź doświadczenie.

„Pokemon GO” padło ofiarą własnej popularności. 
W ciągu pierwszego tygodnia od premiery serwery były 
tak przeciążone, że gra albo nie działała prawidłowo, albo 
w ogóle się nie uruchamiała. Z „Wizards Unite” jest inaczej. 
Gra była testowana na szerszą skalę już kilka miesięcy przed 
premierą, a firmowe łącza zabezpieczone przed nadmier-
nym obciążeniem. Czy udało się twórcom ustrzec błędów? 
Niestety, nie do końca. Podczas rozgrywki nadal zdarza się, 
że składnika nie da się zebrać. Również podczas walk, rzad-
ko, ale jednak, mimo iż przeciwnik nie stanowi zagrożenia, 
trzeba na niego poświęcić 1/3 magazynka energii i to pomi-
mo poprawne wykonywanych zaklęć!

Poprzednik zasadą rozgrywki zmuszał gracza, aby ten 
dość sporo nachodził się w poszukiwaniu i uzupełnieniu li-
sty Pokemonów oraz aby ten nie zniknął mu z pola widze-
nia. Ludzie pochłonięci grą niejednokrotnie potrafili wkra-
czać na prywatną posesję, bądź… komisariat policji. Znany 
był przypadek, gdy pewien Australijczyk był tak pochłonię-
ty grą, że wtargnął bezpośrednio na komisariat, gdyż ten był 
zlokalizowany blisko tzw. Pokestopu. Inny przykład prosto 
z Kalifornii. Według NBC dwóch mężczyzn w wieku 21 
i 22 lat z San Diego przeszło nielegalnie przez ogrodzenie 
i wdrapało się na grożącą osunięciem skarpę, aby złapać Po-
kemony. Obaj runęli w dół. Jeden został znaleziony na pla-
ży, ok. 25 metrów niżej, drugi leżał nieprzytomny 15 metrów 
od osuwiska. Zostali przetransportowani do 
szpitala, na szczęście tragiczny wypadek 
przeżyli. W tym samym stanie miał miejsce 
również przypadek, gdy dwóch nastolatków 

Pokemony wracają do gry
Każdy z nas pamięta wielki boom z 2016 roku. Nikt nie spodziewał się, iż ów rok całkowicie zrewolucjonizuje  

rynek mobilny. Miliony ludzi na całym świecie wyruszyło na ulice mniejszymi bądź większymi grupami,  
aby łapać coś, co znajdowało się wyłącznie na ekranach naszych smartfonów. Tym czymś, co tak zaangażowało graczy  

na całym świecie, była świeżo wydana gra – „Pokemon GO”.

str. 40
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Kiedy student kończy swoją obecność 
w murach uczelnianych, zaczyna rozglądać 
się za pracą. Często działalność zarobkowa po-
dejmowana jest jeszcze w czasie nauki. Nieste-
ty przez niemalże cały okres edukacji nie ma 
prawdziwych lekcji o życiu. Wiedza o społe-
czeństwie? Nie, nie o takie zajęcia chodzi. Kon-
sekwencją 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 nadinterpretuje sytuacji i nie odbiera źle sy-
gnałów kierowanych ku nim przez pracodaw-
cę czy współpracowników. 

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

Przede wszystkim mobbing wywodzi się 
z angielskiego słowa „to mob” i może być tłu-
maczony jako: „gnębić”, „zaatakować kogoś”. 
W ogólnym ujęciu jest to emocjonalne nad-
użycie, psychologiczny terror lub zastraszanie 
w miejsce pracy.

Aż do początku lat 80. XX wieku patolo-
gią w pracy nazywano jedynie przemoc fizycz-
ną. Dlaczego? Zostawiała ona widoczne ślady 
i można było to negatywne zjawisko z łatwo-
ścią sprocedurować. Jednak rozwijające się 
kultura pracy sprawiła, że dostrzeżono, iż jesz-
cze są inny typy przemocy, która nie jest tak 
łatwo wychwytywana. W 1984 roku szwedzki 
lekarz psychiatra i psychosocjolog H. Ley-

mann użył terminu mobbing dla określenia 
„terroru psychicznego na wybranych pracow-
nikach w miejscu pracy. Mowa tu o znęcaniu 
psychicznym, którego konsekwencje wydają 
się wcale nie mniej poważne niż ma to miejsce 
w przypadku przemocy fizycznej”1.

Dr Leymann przedstawił 45 zachowań, 
których charakter można określić jako mobbin-
gowy. Ujęto je według pięciu kryteriów:

l zaburzenie komunikowania się (m.in. 
organiczenie ofierze możliwości wypowia-
dania się, reagowanie na wypowiedzi ofiary 
krzykiem, krytykowanie wykonywanej pracy, 
upokarzające gesty i spojrzenia, nieprzyjemne 
aluzje; groźby ustne i pisemne),

l zaburzenie stosunków społecznych (m. 
in. izolowanie ofiary poprzez unikanie roz-
mów z nią, przesadzenie w miejsca z dala od 
innych pracowników, zabranianie współpra-
cownikom rozmów z ofiarą, niedotrzeganie jej 
obecności),

l zaburzenie społecznego odbioru osoby 
(m.in. obgadywanie, rozsiewanie plotek, ośmie-
szanie, sugerowanie problemów ze zdrowiem 
psychicznym i kierowanie na tego typu badania, 
drwiny z niepełnosprawności, parodiowanie, 
wyśmiewanie się z życia prywatnego i przeko-
nań ofiary, w tym religijnych czy politycznych, 
propozycje seksualne),

l zaburzenie jakości sytuacji życiowej i za-
wodowej (m. in. wskazywanie do wykonania 
prac nieadekwatnych do stanowiska pracy 
ofiary, odbieranie zadań czy zleceń, zarzucanie 
pracą, negatywna ocena pracy, dyskredytowa-
nie w oczach przełożonych czy współpracowni-
ków), 

l zaburzenie funkcjonowania zdrowot-
nego (m.in. zmuszanie do wykonywania prac 
negatywnie odbijających się na zdrowiu, sto-
sowanie nieznacznej przemocy fizycznej lub 
grożenie nią, fizyczne znęcanie się, obarczanie 
kosztami finansowymi; powodowanie szkód 
psychicznych w pracy i w miejscu zamieszka-
nia osoby mobbingowanej, propozycje i działa-
nia o charakterze seksualnym)2.

Jak radzić sobie z mobbingiem? 
n Nie udawaj, że nic się nie dzieje!
n Nie szukaj winy w sobie!
n  Powiedz mobberowi, że nie akceptujesz 

jego zachowań.
n  Jeśli mobberem jest współpracownik, po-

rozmawiaj z przełożonym.
n Złóż oficjalną skargę. 

Pamiętaj! Zgodnie z obowiązującym w Pol-
sce Kodeksem Pracy „pracodawca jest obowią-
zany przeciwdziałać mobbingowi” (art. 94 § 1).

W Polsce istnieje Krajowe Stowarzyszenie 
Antymobbingowe (http://www.mobbing.most.
org.pl/). Można dzwonić i pisać. Adres i telefon 
podane są na stronie internetowej. Warto zapy-
tać 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.

Klub Park

Al. Niepodległości 196
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do godziny 1:00
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SGH Opening Night 2019

Start: 21:00
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| Otrzęsiny Wydziału 
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start godz. 20:00

18.10
Wixapol  

+ Marc Acardipane }) 
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start godz. 22:00 

24.10
Wielkie  

Otrzęsiny Warszawy
start godz. 22:00

Hulakula

ul. Jagiellońska 82b

11.10
Koncert Malik Montana

start godz. 21.00

12.10
Single Party

start imprezy godz. 20.00

18.10
Koncert Camasutra

start imprezy godz. 20.00

19.10
Max Farenthide, 
za sterami Max-T
start godz. 20.00

20.10
Roast Janusza Korwina 

Mikke

25.10
koncert Top Girls

za sterami Dj Kamil

26.10
Retro Party i Dj Dziekan

start godz. 20.00

31.10 
Halloween: Powrót 

Zombie
start imprezy godz. 21.00

grając w Pokemon GO znaleźli ciało jednej z ofiar 
seryjnego mordercy, co pomogło doprowadzić do 
znalezienia sprawcy – podaje NBC 7. W Polsce na 
szczęście nie mieliśmy tak skrajnych sytuacji.

Aby nie malować świata wyłącznie w czar-
nych barwach pora przyjrzeć się jasnej stronie 
gry. Ma ona niezwykle rozwinięty wątek fa-
bularny, co umożliwia „wciągnięcie” gracza 
i zmusza do aktywności na świeżym powie-
trzu. Ryzyko wtargnięcia na prywatne posesje 
jest niemal zerowe, gdyż Nieznajdźki łapiemy 
wyłącznie wzdłuż ulic i ścieżek, i to nawet 
w sytuacji, gdy są poza naszym zasięgiem, co 
w konsekwencji ma ograniczyć liczbę wypad-
ków z udziałem gry.

Podczas rozgrywki oprócz towarzystwa wy-
sokiej temperatury naszego smartfona, dodatko-
wym utrudnieniem dla gracza będzie jego bardzo 
szybkie rozładowywanie się, więc przed dłuższą 
wyprawą warto naładować go do pełna, jak i za-
brać ze sobą pojemny powerbank.

Gra jest dostępna dla dwóch najpopularniej-
szych systemów mobilnych – Android oraz iOS. 
Miałem przyjemność testować ją na nie najnow-
szych, ale ciągle sprawnie działających smartfo-
nach od LG oraz Apple. Pierwszy z nich to niemal 
sześcioletni iPhone 5S, jest to najstarsze urządzenie 
od Apple ze wspieranym najnowszym systemem 
iOS 12 oraz najstarszym na jakim jest (jeszcze) 
wspierana gra. I pomimo wieku urządzenia, dzia-
ła… zaskakująco dobrze i płynnie. Bardzo rzadko 
zdarzało się jednak, że aplikacja, najpewniej ze 
względu na małą ilość pamięci RAM, wyrzucała 
użytkownika do menu głównego. Kolejną istotną 
wadą jest to, że gra działa tylko 1,5h na pełnej bate-
rii, niemniej przez jej małą pojemność naładujemy 
ją więcej razy powerbankiem niż drugi testowany 
LG z Androidem i, o ironio, ruszymy z 5S i power-
bankiem w dłuższą trasę. Drugi z nich to dwuletni 
ex-flagowiec LG G6 z zainstalowanym Androidem 
8.0 Oreo. Jego sporą przewagą jest to, że pogramy 
na samej baterii godzinę dłużej niż na telefonie 
Apple, niemniej po uruchomieniu gry chodzi ona 
nieco mniej płynnie w bezpośrednim porównaniu 
do 5S – i o pomimo znacznie lepszych parame-
trów sprzętowych. Podczas rozgrywki na Andro-
idzie pojawiały się też umiarkowane problemy 
z dokańczaniem rzucanych zaklęć. Na niektórych 
tańszych urządzeniach z tym systemem Świstokli-
kufrów w ogóle nie dało się otworzyć. Powyższe 
błędy zarówno na Androidzie jak i iOS udało się 
producentowi gier nieco załatać, lecz jest tu jeszcze 
szerokie pole do popisu.

Czy udało się grze osiągnąć zakładany suk-
ces? W ciągu miesiąca od premiery „Wizards Uni-
te” zdobył 12 milionów dolarów czyniąc go drugą 
najpopularniejszą grą AR na świecie i przebijając 
nawet same „Jurrasic World Alive” (10.3 miliona) 
oraz „The Walking Dead Our World” (3.9 milio-
na). [Źródło: sensortower.com]

Kwoa wydaje się kolosalna, niemniej na-
wet nie zbliża się do poziomu poprzedni-
ka, który zdobył ponad 300 milionów dola-
rów w pierwszych 30 dni od premiery i to 
biorąc pod uwagę, że z początku nie była ofi-
cjalnie dostępna na wszystkich najważniejszych  
rynkach.

W osobistym odczuciu wyniki te nie są suk-
cesem dla Niantic, wręcz małym rozczarowa-
niem. Widać to po najróżniejszych wyprzeda-
żach mikropłatności już po miesiącu od premiery 
(wyprzedaże 6 w cenie 1), bądź rozdawaniu dar-
mowej energii, podczas gdy w „Pokemon GO” 
w ogóle z początku nie miało to miejsca.

Czy to oznacza, że gra nie jest warta uwagi? 
Absolutnie nie. Według mnie jest ona dopraco-
waną, doszlifowaną oraz ciągle ulepszaną i roz-
wijaną wersją Pokemonów dostępną również na 
obszarach znacznie mniej zaludnionych (np. 
wsiach). Pozwoliła mi osobiście oderwać się od 
rutyny dnia codziennego i urozmaicić treningi na 
basenie czy siłowni, gdyż, jak wiadomo, spacer 
jest jedną z najbezpieczniejszych form aktywno-
ści z niskim ryzykiem kontuzji w bezpośrednim 
starciu np. z bieganiem.

Pamiętajmy. Nieważne, czy grasz w „Harry 
Potter: Wizards Unite”, „Pokemon GO”, inną grę 
AR czy po prostu zwyczajnie spacerujesz – nigdy 
nie trać czujności i zwracaj uwagę na otoczenie!

Kamil Rakoczy

Patologia zarządzania personelem  
– MOBBING
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Patologia zarządzania personelem – mobbing

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 zacho-
wań 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 nadinterpretuje 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 za-
straszanie 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 zja-
wisko z łatwością sprocedurować. Jednak rozwijające się 
kultura pracy sprawiła, że dostrzeżono, iż jeszcze są inny 
typy przemocy, która nie jest tak łatwo wychwytywana. 
W 1984 roku szwedzki lekarz psychiatra i psychosocjolog 
H. Leymann użył terminu mobbing dla określenia „terro-
ru psychicznego na wybranych pracownikach w miejscu 
pracy. Mowa tu o znęcaniu psychicznym, którego konse-
kwencje wydają się wcale nie mniej poważne niż ma to 
miejsce w przypadku przemocy fizycznej”1.

Dr Leymann przedstawił 45 zachowań, których cha-

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. 

rakter można określić jako mobbingowy. Ujęto je według 
pięciu kryteriów:

zaburzenie komunikowania się (m. in. organiczenie 
ofierze możliwości wypowiadania się, reagowanie na 
wypowiedzi ofiary krzykiem, krytykowanie wykonywa-
nej pracy, upokarzające gesty i spojrzenia, nieprzyjemne 
aluzje; groźby ustne i pisemne),

zaburzenie stosunków społecznych (m. in. izolowa-
nie ofiary poprzez unikanie rozmów z nią, przesadzenie 
w miejsca z dala od innych pracowników, zabranianie 
współpracownikom rozmów z ofiarą, niedotrzeganie jej 
obecności),

zaburzenie społecznego odbioru osoby (m. in. obga-
dywanie, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie 
problemów ze zdrowiem psychicznym i kierowanie na 
tego typu badania, drwiny z niepełnosprawności, paro-
diowanie, wyśmiewanie się z życia prywatnego i przeko-
nań ofiary, w tym religijnych czy politycznych, propozy-
cje seksualne),

zaburzenie jakości sytuacji życiowej i zawodowej (m. 
in. wskazywanie do wykonania prac nieadekwatnych do 
stanowiska pracy ofiary, odbieranie zadań czy zleceń, 
zarzucanie pracą, negatywna ocena pracy, dyskredyto-
wanie w oczach przełożonych czy współpracowników), 

zaburzenie funkcjonowania zdrowotnego (m.in. 
zmuszanie do wykonywania prac negatywnie odbijają-
cych się na zdrowiu, stosowanie nieznacznej przemocy 
fizycznej lub grożenie nią, fizyczne znęcanie się, obar-
czanie kosztami finansowymi; powodowanie szkód 
psychicznych w pracy i w miejscu zamieszkania osoby 
mobbingowanej, propozycje i działania o charakterze 
seksualnym)2.

Jak radzić sobie z mobbingiem? 
Nie udawaj, że nic się nie dzieje!
Nie szukaj winy w sobie!
Powiedz mobberowi, że nie akceptujesz jego zacho-

wań.

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

Jeśli mobberem jest współpracownik, porozmawiaj 
z przełożonym.

Złóż oficjalną skargę. 

Pamiętaj! Zgodnie z obowiązującym w Polsce Ko-
deksem Pracy „pracodawca jest obowiązany przeciwd-
ziałać mobbingowi” (art. 94 § 1).

W Polsce istnieje Krajowe Stowarzyszenie Antymob-
bingowe (http://www.mobbing.most.org.pl/). Można dz-
wonić i pisać. Adres i telefon podane są na stronie inter-
netowej. Warto zapytać o poradę!

A. Kuchnia-Wołosiewicz (polonistka, pedagog spe-
cjalny, kulturoznawca)

Na motywację wpływają różne sytuacje i emocje. 
Chociażby, kiedy turysta na rynku pyta o drogę, a my wię-
cej pokazujemy niż jesteśmy w stanie powiedzieć. Doga-
dywanie się na migi bywa skuteczne, szczególnie po paru 
piwach. Wtedy jesteśmy mistrzami elokwencji i poliglota-
mi przez duże P! Gorzej, kiedy pojawiają się sytuacje bar-
dziej oficjalne, jak rozmowa o pracę czy zagraniczny gość 
w domu, z którym siostra wpadła w odwiedziny z Anglii. 
Wtedy słowa więzną w gardle i brakuje jasności myślenia. 
Dochodzi stres związany z oceną osoby z zewnątrz i po-
czucie, że kiedyś umiało się więcej. Zostaje tylko zapaść 
się pod ziemię lub to zmienić. A jeśli zmienić, to od czego 
zacząć? Najlepiej udać się do specjalistów zajmujących 
się doradztwem w zakresie nauki języka i doborem naj-
lepszych jej form. Są takie specjalizacje? Tak i to całkiem 
blisko – we Wrocławiu przy ulicy Kuźniczej 43/45, w od-
dziale należącym do największej sieci szkół języków ob-
cych, ProfiLingua.

Szkół jest wiele, równie wiele jak wymagań wobec 
nich. W jednym wszyscy jesteśmy zgodni – ma być sku-
tecznie. Jeśli do tego będzie szybko i ze zniżką, to czego 
chcieć więcej...? (Zniżki dostępne są w formie kuponu 
w Studenckiej Karcie Rabatowej i na miejscu w szkole). 
Najważniejsze czynniki motywujące do podjęcia nauki to 
finanse, czas i chęci. W ProfiLingua dostępne są różne try-
by i pory zajęć. Lekcje startują nawet o 7.30, inne kończą 
się po 21. Kursy w Happy Hours dostępne są już od 14 
złotych za lekcję.

O niegasnącą motywację i dobrą atmosferę dba kadra 
lektorska. Uczniowie otrzymują opisowe oceny umiejęt-
ności i indywidualne rekomendacje rozwoju. Dostępne są 
również bezpłatne godzinne konwersacje z różną tema-
tyką, w tym wspólne wyjścia, np. Pub Lesson. Co się tam 
dzieje, wie tylko ten, kto już był!

Tak naprawdę, to zastanawiam się już od roku.

Najważniejsze to wyznaczyć sobie cel i zacząć kurs. 
Chcesz mówić komunikatywnie czy biegle? Wyjechać za 
granicę i nie otrzymywać pytań o akcent? A może chcesz 
potwierdzić swoją znajomość języka certyfikatem?

Umów się z samym sobą, że kończysz przekładanie 
nauki na jutro/po sesji/w następnym roku. Jak długą już 
masz przerwę w nauce? Odwiedź szkołę między 9 a 19 
i dowiedz się, od czego i jak zacząć. Po prostu idź w miej-

sce, które zobowiązuje do regularności i płatności. Tak już 
jesteśmy skonstruowani, że doceniamy rzeczy, za które 
musimy zapłacić. 

Poza samą motywacją ważny jest także sposób nauki. 
Fachowo określa się to metodologią nauczania. Oznacza 
to tyle, że przekazywanie wiedzy ma wiele form i dobrze, 
żeby ich dobór był celowy. W szkole ProfiLingua zatrud-
niony jest metodyk, który sprawuje pieczę nad sposobem 
nauczania oraz poziomem zajęć. Lektor prowadzi zajęcia 
według określonych standardów, a metodyk przeprowa-
dza hospitacje i pomaga wzmacniać aktywność uczniów.

Thank you from the mountain.

Praca w trakcie studiów to już standard w CV. We 
Wrocławiu bez komunikatywnej znajomości angielskiego 
można rozdawać ulotki albo być ochroniarzem w galerii. 
Tylko po co, skoro można podszlifować język i robić to, co 
się lubi albo przygotować sobie dobry start do kariery po 
studiach. 

Już na praktykach czy stażach tworzymy własny wize-
runek jako osoby z potencjałem.

W wielu wrocławskich korporacjach język ojczysty zo-
staje za drzwiami. Język obcy używany jest w komunikacji 
– mailowo czy na spotkaniach. Poruszamy się w gąszczu 
asapów, kejsów i fakapów. Programy, którymi należy się 
biegle posługiwać rzadko są dostępne w języku polskim. 
Środowisko multikulturowe budzi ciekawość i sprzyja 
nawiązywaniu kontaktów. Dobrze jest być zrozumianym 
i mówić precyzyjnie. Nikt z nas nie chciałby podziękować 
w nowym miejscu pracy słowami: Thank you from the mo-
untain. 

Dorośli uczą się inaczej.

Co to oznacza? Że zdecydowanie większą rolę odgry-
wa tu motywacja do osiągnięcia celu. Świetnie, jeśli ktoś 
lub coś tą motywację podsyca i rozbudza. Oto krok pierw-
szy – powiedz komuś bliskiemu, że zaczynasz się uczyć ję-
zyka. Im więcej osób wie, tym lepiej! Nasz pęd do nauki 
rośnie również dzięki lektorowi-pasjonacie. Takich osób 
jest mnóstwo w szkole ProfiLingua i jest to jedno z kry-
teriów oceny podczas rozmowy rekrutacyjnej. Grupy są 
małe (do 12 osób), więc są w dobrym kontakcie z lekto-
rem. Czasami tak dobrym, że kończy się to wspólnymi wy-
jazdami na wakacje. 

Innym czynnikiem motywującym nas do rozwoju jest 
wizualizacja osiągniętego poziomu i korzyści, jakie on 
przynosi. Chcesz wyjechać za granicę do pracy albo na Era-
smusa? Wystarczy nauka do czerwca, aby opanować pod-
stawy, które pomogą wyruszyć w podróż. Bilety lotnicze są 
tak tanie, że szkoda tego nie wykorzystać. Wyobraź sobie, 
jak świetnie możesz odnaleźć się w rozmowie z napotkaną 
Hiszpanką czy przystojnym Włochem. Jak zareagowałby 
twój przyszły pracodawca słysząc twój genialny akcent 
i łatwość w rozmowie? Co udałoby ci się osiągnąć dzięki 
płynności w mówieniu w codziennych sytuacjach?

Mobilizujący może być też fakt, że 97% pracodawców 
weryfikuje znajomość języka angielskiego, a 76% z nich 
robi to za pomocą rozmowy. Natomiast niemal połowa 
z nich określa osoby posiadające certyfikat językowy jako 
ambitne i wytrwałe w dążeniu do celu (za: https://fce.pl/ca-
e-cambridge-english-advanced-fakty-ciekawostki-i-licz-
by/). Nie daj się zaskoczyć!

Wczoraj carpe diem, jutro YOLO.

Nauka języka to nie tylko atrakcyjność na rynku za-
wodowym, ale również łatwość w poruszaniu się w życiu 
codziennym. Spotykamy hipsterów w klubie, nasz T-shirt 
promuje hasło Sky is the limit, a smartfon przypomina 
o aktualizacji apek. Skąd to wszystko? Język jest żywy, 
więc chłonie zapożyczenia i nadąża za trendami. Nudzi 
cię angielski i niemiecki? Zacznij naukę hiszpańskiego 
albo włoskiego! Jeśli to wciąż nie to, dowiedz się, ja-
kich języków można się nauczyć spośród 12 dostępnych 
w ProfiLingua. Jeśli wybrałeś już język, do tego znasz 
swój grafik na uczelni i budżet – czas zacząć! Kursy we 
wspomnianej szkole rozpoczynają się w połowie paź-
dziernika. Just do it!

Aneta Kąkolewska,  
Dyrektor szkoły ProfiLingua

Nauka języka? 
Nie mam na to czasu!
Muszę się za to w końcu wziąć. Coś  tym językiem trzeba zrobić. Albo odszukam 
notatki i zacznę od powtórki samemu. Takie myśli pojawiają się w głowach 
większości z nas, kiedy odczuwamy nagły wzrost motywacji do nauki. 

Do grona poliglotów  
możemy zaliczyć: 

l  Novaka Djokovica. Tenisista mówi w aż 11 ję-
zykach. Novak mówi po serbsku, angielsku, francu-
sku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, arabsku, rosyj-
sku, japońsku, portugalsku i chińsku!

l  Shakirę, która mówi w 6 językach. Shakira mówi 
po hiszpańsku, angielsku, francusku, włosku, portu-
galsku i katalońsku.

l  Toma Hiddlestona, którego możemy usłyszeć 
udzielającego wywiadów w 5 językach. Tom mówi po 
hiszpańsku, włosku, francusku, niemiecku, a nawet 
po starogrecku!

l  Natalie Portman mówiącą w 5 językach: po he-
brajsku, angielsku, japońsku, niemiecku i hiszpańsku.

l  Jan Paweł II, który zapoczątkował przemawian-
ie i modlitwę w wielu językach wiernych. Władał on 
poza ojczystym językiem polskim 8 językami obcymi, 
w tym klasyczną greką i łaciną. 

l  Audrey Hepburn; aktorka mówiła 6 językami: 
angielskim, włoskim, niderlandzkim, niemieckim, 
hiszpańskim i francuskim.

l  Na świecie jest dziś 7000 języków.

l  Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.

l  W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia z językami obcymi.

l  W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: w końcu pierwszego roku życia pojawiają się pier-
wsze zrozumiałe słowa; w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już 
zasobem kilku tysięcy słów.

l  Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myśle-
nia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.

l  Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym 
w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne.

l  Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opierają się na cyryl-
icy. Grecki, jidysz, ormiański i gruziński posiadają własny alfabet.

l  W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna. W samym tylko Londynie 
mówi się w około 300 językach (znajdziemy tam arabski, turecki, kurdyjski, języki berberyjskie, hindi, pendżabski itd.).

Źródło: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/pl-PL/Default.aspx 
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WarszaWa 
Bemowo ul. Lazurowa 14, piętro 1, tel. 605 110 134
Bielany Al. Reymonta 12, tel. 695 213 788  
Centrum ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55
Bródno ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938  
Pole Mokotowskie Al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04
Sadyba ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00  
Tarchomin ul. Światowida 18, tel. 883 984 286
Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 602 222 649  
Służew ul. Wałbrzyska 11, tel. 695 850 083
Metro Świętokrzyska ul. Zielna 41/43, tel. 22 628 70 04
Bielsko-Biała ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 094
CzęstoChowa al. Najświętszej Maryi Panny 15, tel. 695 213 779
GliWice ul. Siemińskiego 22, tel. 32 331 42 91

*Szczegółowe informacje: www.profilingua.pl
Infolinia: 22 368 38 88

luBlin al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23
KatoWice ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19
KraKóW ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01
sosnoWiec ul. Warszawska 12, tel. 32 296 33 40
toruń ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 465
wroCław ul. Kuźnicza 43/45, tel. 71 344 47 74

skorzystaj
z oferty 1+1!

Mówię co myślę,
w każdym języku

Drugi 
język 

GRATIS!*
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