
w w w . i n f o s g r o u p . p l

G a z e t a  s t u d e n c k a
Bielsko-Biała
Katowice
Kraków
Łódź
Opole
Poznań
Toruń
Warszawa
Wrocław

 nr  7(128)
2019

Egzemplarz
bezpłatny

Ankieta, nagrody  Ankieta, nagrody  Ankieta, nagrody  Ankieta, nagrody  

str. 16str. 16Moralność Skazani 
na Androida

Z analogiem po  
analogowych  krajach

Subiektywny przegląd 
wojennych „naj” (cz. 4)

str. 2

str. 10str. 4

Ankieta, nagrody  

Grają „Niemożliwe”
str. 18 str. 26 str. 36

Drugi język 
GRATIS!*

Mówię 
co myślę

ostatnie 
wolne Miejsca

w każdym języku
*Szczegółowe informacje: www.profi-lingua.pl Infolinia: 22 368 38 88

Najpopularniejsza defi nicja stresu brzmi: 
„Stres to stan napięcia spowodowany 
trudną sytuacją, z którą nie umiemy 

sobie poradzić”. Tymczasem sytuacja stresowa – 
napięcie psychiczne, napięcie mięśni, przyspie-
szone bicie serca, podniesione ciśnienie – wy-
stępuje zawsze, gdy dzieje się z nami coś złego, 
niezależnie od tego, czy jest to zagrożenie fi zycz-
ne czy psychiczne. 

Wiele osób skłonnych jest myśleć, że stres 
jest zjawiskiem typowym dla naszego stulecia, 
że powstał w następstwie rozwoju cywilizacyj-
nego. Takie interpretowanie stresu nie jest jednak 
właściwe. Stres, podobnie jak w naszym życiu, 
był obecny również w życiu naszych praprzod-

ków. Różnice dotyczą jedynie jego źródeł. Stan 
wzmożonego napięcia nerwowego, reakcja na 
zagrożenie, ale także silna koncentracja, tak naj-
częściej opisuje się stres. W niewielkiej dawce 
jest konieczny, ale w nadmiarze źle wpływa na 
nasze zdrowie. Stres kojarzy się nam z nieprzy-
jemnym przeżyciem, sytuacją trudną lub uciąż-
liwą. Naszemu codziennemu życiu wciąż towa-
rzyszy pośpiech i napięcie. Nie dość, że żyjemy 
z zegarkiem w ręku, to jeszcze musimy podołać 
wielu obowiązkom, wcielać się w rolę dobrego 
pracownika. To rodzi napięcia. 
Taki stres bywa mobilizujący, 
sprawia, że właściwie wykorzystu-
jemy nasz czas, koncentrujemy się. 

Wszystko o stresie
Problem stresu dotyczy każdego z nas, towarzyszy nam niemal codziennie. 
Aby walczyć ze stresem należy, najpierw zrozumieć, czym on właściwie jest. 

KARTA RABATOWA W ŚRODKU
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Ale jeśli dawka stresu jest coraz większa, wielu z nas 
nie umie sobie z tym poradzić. Stajemy się nerwowi, 
rozdrażnieni, tracimy wiarę w siebie, czujemy, jakby-
śmy byli w zaklętym kręgu, z którego nie sposób się 
wydostać. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Jesteśmy 
coraz bardziej z siebie niezadowoleni. Warto przyjrzeć 
się uważniej swojemu życiu i docenić rolę pozytywne-
go stresu, a zmniejszyć skutki tego nadmiernego, który 
działa niszcząco: wpływa źle zarówno na naszą psychi-
kę, jak i zdrowie. A przecież stres stanowi nieodłączny 
element naszego życia! Nie sposób uniknąć czynników 
bądź sytuacji stresujących. Co więcej, badacze stresu 
mówią o istnieniu stresu pozytywnego i negatywnego. 
Z tym pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy 
skumulowana siła i energia pozwala nam wykonać, 
cośmy zamierzyli, zarabiać pieniądze, przeżyć radość 
z sukcesu. Natomiast ze stresem negatywnym mamy 
do czynienia wówczas, gdy wystąpią takie czynniki, 
jak nadmierne obciążenie pracą i odpowiedzialnością 
psychiczną czy też doświadczenie różnych nieszczęść, 
jakie dotykają ludzi – od utraty bliskiej osoby, przeży-
cia śmierci małżonka, zwolnienia z pracy, po katastrofy 
i kataklizmy. Zwiększonym obciążeniem psychicznym 
jest stres, w którym zdarzenia bodźcowe zakłócają w or-
ganizmie równowagę i wystawiają na poważną próbę 
lub przekraczają jego zdolności radzenia sobie. Stresem 
określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień 
gotowości do działania. Do tych zdarzeń bodźcowych 
należy wiele różnych warunków zewnętrznych i we-
wnętrznych, które zbiorczo nazywane są stresorami. 
Przyczyny stresu, stresory, są bardzo różnorodne i mogą 
być charakteryzowane z różnych punktów widzenia. 
Stresorami psychicznymi są różne czynniki, np.: bodź-
ce sytuacyjne działające silnie jednorazowo lub słabo, 
ale wielokrotnie, sytuacje konfliktowe i frustracyjne. 
W przypadkach, gdy stresor jest bardzo silny lub jego 
działanie przedłuża się i dochodzi do wyczerpania moż-
liwości przystosowawczych, wówczas może dojść do 
rozwijania się różnych chorób wywołanych nieprzysto-
sowaniem, np.: chorób układu krążenia, choroby reuma-
tycznej, zaburzeń trawienia i metabolizmu. 

Przede wszystkim bierze się pod uwagę ich siłę oraz 
zakres oddziaływania stresorów. Jest to podstawą 
rozróżnienia: dramatyczne wydarzenia o rozmia-

rach katastrof, obejmujące całe grupy, poważne zmiany 
dotyczące jednostek lub kilku osób oraz drobne codzien-
ne utrapienia. Przykładami pierwszych są wojny czy 
klęski żywiołowe. Oprócz niezwykłej siły oddziaływania 
charakteryzują się one tym, że osoby nimi dotknięte nie 
mogą ich nie zauważyć lub pozostać obojętnymi. Moż-
na więc uznać je za stresory uniwersalne, powszechne 
przyczyny stresu. Drugie ujęte są we wspomnianej wy-
żej koncepcji zmian życiowych w postaci skali. Na czele, 
jako najpoważniejsze źródło stresu, znajduje się śmierć 
współmałżonka, dalej rozwód, separacja, kara więzienia, 
śmierć kogoś z rodziny, zawarcie związku małżeńskie-
go i utrata pracy. Specjaliści przypisali stresotwórcze 
znaczenie także takim wydarzeniom, które powszechnie 
uważane są za porządne, jak wybitne osiągnięcia, waka-
cje czy Boże Narodzenie. Drobne codzienne utrapienia, 
określane też jako uciążliwości dnia codziennego, to 
przykładowo niemożność znalezienia potrzebnej rzeczy, 
drobne nieporozumienia w rodzinie, trudność zdążenia 
na czas. Znamy je z codziennych doświadczeń, a cho-
ciaż nie traktujemy jako nieszczęścia, to możemy łatwo 
odtworzyć w pamięci towarzyszące im zdenerwowanie 
i nieprzyjemne napięcie. 

P odstawą innego ważnego rozróżnienia jest 
charakterystyka czasowa stresora. Wymienić 
tu można wydarzenia stresowe krótkotrwałe, 

np. wizyty u dentysty; cykliczne, np. powtarzające się 
z pewną regularnością obowiązkowe wizyty u nielubia-
nych krewnych; stres chroniczny, będący np. skutkiem 
nieuleczalnej choroby i wreszcie sekwencję, ciąg wyda-
rzeń stresowych, w których wydarzenie inicjujące jest 
przyczyną następnych obciążeń, jak rozwód czy utrata 
pracy. Wydarzenia stresowe różnią się co do kontrolo-
walności, czyli tego, w jakim stopniu ich wystąpienie, 
przebieg i następstwa zależą od celowego działania osób 
zaangażowanych. Na jednym biegunie mamy sytuacje 
niekontrolowane, np. śmierć bliskiej osoby w wyniku 
wypadku, na drugim kontrolowane, np. choroby, któ-

rym można skutecznie zapobiegać, a w przypadku ich 
wystąpienia podjąć odpowiednie leczenie i nie dopuścić 
do niepożądanych skutków. Kontrola większości wyda-
rzeń stresowych ma charakter ograniczony, są one moż-
liwe do kontrolowania częściowo, pod jakimś wzglę-
dem, w pewnych warunkach lub do pewnego momentu 
w czasie. Brzmi to pesymistycznie, ale z drugiej strony 
wydarzenia na pierwszy rzut oka niekontrolowalne 
również w jakimś sensie czy zakresie podlegają kontroli 
dotkniętego nimi człowieka.

Równie ważną kwestią są rodzaje stresu. Do głów-
nych rodzajów stresu zaliczamy: – Stres biologiczny: 
doświadczamy go w sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia. Organizm uwalnia wówczas duże ilości ad-
renaliny – hormonu, który wywołuje pełną mobilizację 
strategicznych narządów, które mają do spełnienia nie-
bagatelną rolę określaną w języku hormonalnym „walcz 
lub uciekaj”.
–  Stres psychologiczny: pojawia się wskutek lęku przed 

utratą kontroli lub przed wymaganiami, które postrze-
gamy jako przerastające nasze możliwości. Może wy-
woływać go pośpiech czy problemy w relacjach z part-
nerem. 

–  Środowisko i praca jako źródło stresu: przykładem 
może być hałas, tłok, zanieczyszczenie, bałagan, ale 
może wynikać również z trudności w pracy.

–  Zmęczenie, wyczerpanie: stres jest tu następstwem np. 
długotrwałego oddziaływania wytężonej pracy. Może 
pojawić się, kiedy stawiamy sobie wygórowane wyma-
gania lub nieefektywnie i nieracjonalnie zarządzamy 
czasem.

Pierwszym sygnałem, że coś złego dzieje się z orga-
nizmem, bywają kłopoty z zasypianiem. Potem dołącza-
ją do nich inne niedomagania. Płaczemy bez powodu, 
czujemy się zmęczeni niezależnie od tego, ile pracujemy 
i ile odpoczywamy, mamy kłopoty z koncentracją, sku-
pieniem uwagi, zawodzi nas pamięć. Pojawiają się bóle 
głowy, drażliwość. Tych objawów jest coraz więcej, stop-
niowo pojawiają się następne i może dlatego nie dostrze-
gamy ich przybywania. Dopiero kiedy osiągną pułap 
krytyczny, zaczynamy czuć, że jest nam „źle we własnej 
skórze”. Nie zawsze jeszcze rozumiemy, że znaleźliśmy 
się w szponach stresu. Tracimy dawną radość życia, za-
pał do pracy, brak wiary w siebie pojawia się w miejsce 
dotychczasowej pewności.

W myśl jednej z wielu definicji stres jest zjawiskiem 
biologicznym stanowiącym niespecyficzny sposób re-
akcji organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wyma-
gania: fizyczne, psychiczne lub somatyczne, które mogą 
być traktowane jako następstwo każdego, pozytywnego 
lub negatywnego zdarzenia, wobec którego staje czło-
wiek. Dzięki temu życie nie jest monotonne czy wręcz 
nudne. Jeżeli natomiast dociera do nas zbyt wiele bodź-
ców, wówczas zaczynamy odczuwać dyskomfort. Jeżeli 
wciąż jesteśmy poddawani silnemu oddziaływania bodź-
ców, znacząco obniża się nasze samopoczucie, zdrowie 
i wreszcie może dojść do całkowitej dezorganizacji nasze-
go życia. 

Natura stresu wymaga więc od nas niezwykłej 
czujności i zręczności w kontrolowaniu pozio-
mu odbieranych bodźców. Dobre opanowanie 

tej umiejętności zapewni nam komfort życia – uchroni 
przed nudą z jednej oraz przed zmaganiami ponad nasze 
siły z drugiej strony. Strategie, które pozwolą efektywnie 
radzić sobie ze stresem muszą być dostosowane do spe-
cyfiki źródła stresu. Stres wywołuje każda nowa sytuacja, 
każde nowe zadanie. Nie można przeżyć życia bez stre-
sów. Stres ma aspekt pozytywny, gdy jest słaby: mobi-
lizuje do działania, zwiększa energię, pozwala pokonać 
przeszkody, poprawia ogólne samopoczucie. Istnieje 
dla każdego człowieka jego własny optymalny poziom 
stresu, czyli maksymalne jego natężenie, przy którym 
doświadcza on największych korzyści. Przy optymal-
nym poziomie stresu człowiek najlepiej funkcjonuje. 
Bywa jednak, że jest nadmierny lub zbyt długotrwały, 
wtedy może wywołać skutki przeciwne: apatię lub nie-
pokój, niezdolność do skutecznego działania, a nawet do-
legliwości fizyczne – ogólnie jest bardzo szkodliwy dla 
organizmu. Granica ta jest bardzo indywidualna: zależy 
od osobowości, cech charakteru, często od dotychczaso-
wych doświadczeń i aktualnej sytuacji życiowej. Z takim 
stresem, a dokładniej z jego negatywnymi skutkami, 
należy walczyć. Sposoby są różne i zależą od indywidu-

alnych predyspozycji. Jednym pomaga wysiłek fizycz-
ny, innym odpoczynek w wannie, jeszcze inni sądzą, że 
najważniejsze jest odpowiednie odżywianie i zdrowy 
styl życia. Każdy sposób jest dobry, jeśli jest skuteczny. 
Wyeliminowanie z naszego życia stresu jest niemożli-
we, a nawet byłoby szkodliwe. W niewielkiej dawce jest 
nam potrzebny. Warto jednak nauczyć się go zmniejszyć. 
Wyróżnia się trzy główne style radzenia sobie ze stresem:
–  aktywne zachowanie, czyli reakcje, które zmieniają sy-

tuację;
–  poznawcze radzenie sobie, czyli reakcje, które zmienia-

ją znaczenie lub ocenę stresu;
–  unikanie, czyli reakcje, które zmierzają do kontroli 

przykrytych uczuć.

Aby zredukować szkodliwe skutki nieuzewnętrz-
nionego stresu nie wystarczy tylko go zidentyfi-
kować i sobie uświadomić. Jak wiele jest źródeł 

stresu, tak wiele jest sposobów radzenia sobie z nim. 
Jednakże, wszystkie zmiany wymagają wysiłku: należy 
zmienić źródło stresu i/lub twoje reakcje na niego. Jak 
więc należy postępować? 

1.  Uświadom sobie, co jest twoim stresorem oraz twoje 
własne emocjonalne i fizyczne reakcje. Zaobserwuj 
swoje niepokoje. Nie ignoruj ich. Nie lekceważ ich. 
Ustal, które wydarzenia wywołują w tobie niepokój. 
Jak sobie tłumaczysz znaczenie tych wydarzeń? Za-
obserwuj, jak twoje ciało reaguje na stres. Czy jest to 
zdenerwowanie, a może fizyczny rozstrój? Jeśli tak, to 
jak on przebiega? 

2.  Ustal, co możesz zmienić. Najważniejsze – to nie po-
zwolić „wyłączyć” się myśleniu. Uspokojenie gonitwy 
myśli i chłodna ocena sytuacji pomogą nam podjąć 
właściwą decyzję. Najlepiej byłoby móc oderwać się 
na chwilę i pomyśleć spokojnie, z filiżanką herbaty 
w ręku, co się właściwie stało (np. urzędniczka nie za-
łatwiła naszej sprawy i była nieprzyjemna) i dlaczego.  
Odpowiedź na to ostatnie pytanie może być bardzo 
istotna, warto więc poświęcić jej więcej czasu i spró-
bować udzielić sobie kilku, wynikających z różnych 
punktów widzenia, odpowiedzi. Różne możliwe wa-
rianty interpretacji zdarzenia są ważne dla uzyskania 
w miarę obiektywnego spojrzenia na to, co nas spotka-
ło. Dzięki temu będzie można właściwie ocenić sytu-
ację i stwierdzić, czy można coś w niej zmienić, czy też 
wszelkie próby zmiany będą tylko startą energii i cza-
su. Refleksja nad sobą pogłębi naszą znajomość wła-
snych słabych i mocnych stron, co pozwoli m.in. prze-
widywać na przyszłość, jakie sytuacje niosą ze sobą dla 
nas ryzyko stresu.

Co możemy jeszcze zrobić? Oto garść porad:
1.  Codziennie chwila gimnastyki. To najprostszy i naj-

łatwiejszy sposób na pozbycie się silnego napięcia. 
Ruch sprawia, że krew krąży szybciej usuwając z or-
ganizmu nadmiar adrenaliny i hormonów stresu, któ-
re wytwarzamy w chwilach zdenerwowania. Dosko-
nałym sposobem na pozbawienie się stresu jest też 
półgodzinny marszu na świeżym powietrzu, najlepiej 
wśród zieleni i ciszy.

2.  Posłuchać spokojnej muzyki. Oddziaływanie dźwię-
ków instrumentów muzycznych na naszą psychikę od-
kryto już przed wiekami, a gra na flecie lub lutni koiła 
nerwy cesarzy i królów.

3.  Czas spędzany z bliskimi. Obecność bliskich, serdecz-
nych osób leczy jak najlepsze lekarstwo. Dzieje się tak 
dlatego, że mamy poczucie bezpieczeństwa, czujemy, 
że jesteśmy komuś potrzebni i że inni nas wspierają. 
To działa jak najlepszy wentyl bezpieczeństwa i niwe-
luje napięcie, pozwala z dystansem spojrzeć na pro-
blemy.

4.  Oddychanie brzuchem. Już w starożytnych Indiach 
i Chinach odkryto, że najskuteczniejszym sposobem na 
wyciszenie jest rytmiczny, głęboki oddech. Większość 
z nas oddycha źle wyłącznie piersiami, więc płytko, 
co sprawia, że nie następuje całkowita wymiana po-
wietrza, które zalega w dolnej części płuc. To z kolei 
blokuje nasze energetyczne kanały i sprawia, że nie 
pozbywamy się stresu.

5.  Biofeedback. To najnowsza metoda li-
kwidowania stresu, której poddawani 
byli do tej pory tylko sportowcy i kosmo-
nauci. Metoda ta polega na zbadaniu 
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rodzaju fal, które wytwarza nasz mózg i zastosowaniu 
ćwiczeń, przypominających udział w grze komputero-
wej. Efektem terapii jest zwiększenie odporności psy-
chicznej i wyraźna poprawa nastroju.

6.  Zioła na uspokojenie. Napary z ziół to najlepszy śro-
dek na szybkie pozbycie się napięcia i zdenerwowania. 
Naturalną konsekwencją życia w stresie jest potrze-
ba jego odreagowania. Nie wszyscy potrafią sobie 
poradzić w sposób naturalny i neutralny dla organi-
zmu: oddając się lekturze, idąc na spacer, do teatru, 
czy w przypadku zaostrzenia objawów decydując 

się na wizytę u lekarza. W dzisiejszych czasach żyje 
się szybko. Przed współczesnym człowiekiem pię-
trzą się problemy, z którymi nie spotykali się nasi 
rodzice czy dziadkowie: współzawodnictwo, ciągła 
rywalizacja, ryzyko utraty pracy, anonimowość. To 
wszystko stanowi doskonałą pożywkę dla stresu, 
który jest nie tylko przyczyną problemów emocjo-
nalnych i uzależnień, ale także leży bezpośrednio 
lub pośrednio u podstaw wielu groźnych chorób, 
takich jak choroby układu krążenia, pokarmowego 
czy nerwowego. Nie trzeba być nawet szczególnie 

uważnym obserwatorem, aby dostrzec, że z każdym 
rokiem nasze życie staje się coraz bardziej intensyw-
ne, a jego tempo systematycznie wzrasta. Za postęp 
cywilizacyjny i oderwanie od środowiska naturalne-
go płacimy coraz wyższą cenę. Tą ceną jest między 
innymi nasze zdrowie. Każdego dnia podlegamy 
różnym naciskom, wymaganiom i ograniczeniom. 
Sytuacje stresowe zaliczane są do grupy czynników 
najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia psychiczne-
go człowieka.

Joanna Gajdecka

W starożytnej Sparcie istniało pra-
wo nakazujące zrzucać ze skały takie 
niemowlęta, które wykazywały jakiś fi-
zyczny defekt – były chude, sine, miały 
nieproporcjonalne części ciała. Trudno 
wyobrazić sobie cierpienie matki, któ-
ra po dziewięciu miesiącach noszenia 
pod swoim sercem nowego życia, tak 
po prostu musiała zgodzić się na jego 
śmierć. A przecież dziecko mogło żyć, 
początkowa niedoskonałość ciała mo-
gła z czasem zostać zniwelowana lub 
całkowicie zniknąć. A nawet gdyby 
w jakikolwiek sposób młody człowiek 
okazał się niepełnosprawny fizycznie, 
mógł dysponować potężnym, kreatyw-
nym umysłem, zdolnym zmieniać ob-
raz świata. 

Sparta miała jednak swoje pra-
wa, system, który miał wyszkolić naj-
lepszych wojowników w całej Grecji 
i który przedkładał siłę fizyczną nad 
możliwości mentalne. Silne niemowlęta 
wyrastały na silnych chłopców, którzy 
od siódmego roku życia rozpoczynali 
brutalne szkolenie. Mieszkali w ko-
szarach, walczyli między sobą o chleb, 
spędzali rok w zimnych górskich 
przesmykach, zdani sami na siebie. Po 
ukończeniu tej ostatniej próby od razu 
wstępowali do armii, w której służyli do sześćdziesiątego 
roku życia. 

Taki rygor się opłacił, przynajmniej początkowo. 
Spartanie w kilku wojnach pokonali sąsiednie plemiona 
Meseńczyków, czyniąc z nich oraz z ich potomków nie-
wolników. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci pod-
bili cały Półwysep Peloponeski stając się jednym z naj-
potężniejszych polis starożytnej Hellady, bezustannie 
rywalizującym z Atenami o dominację w Grecji. 

Tymczasem właśnie w Atenach wszystko wygląda-
ło zgoła odmiennie. Tam życie dziecka zależało od woli 
ojca, który najczęściej decydował się pozostawić je przy 
życiu, bez względu na stan zdrowia. W Attyce kwitła kul-
tura, kolejne pokolenia Ateńczyków wyrastały na wybit-
nych artystów, polityków i filozofów. Powstawały utwo-
ry dramatyczne stanowiące dzisiejszy kanon teatralny, 
kształtowały się systemy filozoficzne budujące myśl całej 
europejskiej cywilizacji, rozwijała się demokracja – być 
może najdoskonalszy sposób rządzenia państwem. 

Ateny i Sparta w miarę poszerzania swoich wpły-
wów coraz częściej stawały na swojej drodze ku domina-
cji. Początkowe utarczki przeradzały się w większe kon-
flikty, które w końcu doprowadziły do długiej, trwającej 
niemal trzydzieści lat, wojny peloponeskiej. Sparta bar-
dzo szybko osiągnęła przewagę na lądzie, jej żołnierze 
oblegli ateńskie polis i regularnie niszczyli pola uprawne 
jego mieszkańców. Miasto sztuki i filozofii mogło prze-
trwać jedynie dzięki silnej flocie, która bezustannie za-
opatrywała je w żywność. Ostateczne jednak Spartanom 
udało się pokonać Ateńczyków także na morzu, co stało 
się dzięki pieniądzom pożyczonym od niegdysiejszego 
wroga całej Grecji – imperium perskiego. Ateny zostały 
zniszczone, splądrowane i już nigdy nie osiągnęły takiej 
świetności jak przed wojną. Tyle z historii antycznej.

Stany Zjednoczone w XX wieku – państwo cywili-
zowane, wysoko rozwinięte, przesiąknięte wartościami 
demokratycznymi. W państwie tym do 1981 roku obo-
wiązywało prawo sterylizacji osób niepełnosprawnych. 
Podobnie rzecz miała się w Europie. W Szwecji przymu-
sowa sterylizacja trwała do roku 1975, natomiast w Cze-

chach jeszcze w 2001 roku dokonywano zabiegów pozba-
wiających możliwości reprodukcji u kobiet pochodzenia 
romskiego. 

Rzecz jasna chodziło o geny. Osoba niepełnosprawna, 
pozbawiona możności ich przekazania, miała być lżejsza 
dla społeczeństwa, sterylizacja stawała się gwarantem 
zdrowszej cywilizacji. Tak więc w USA temu zabiegowi 
poddano 65 tysięcy osób, w Szwecji – 63 tysiące. Zatem 
tylko w dwóch krajach przeszło 120 tysięcy ludzkich ist-
nień zostało pozbawionych możliwości posiadania dzie-
ci. Cywilizowany, rozwinięty Zachód stwierdził, że są 
oni zagrożeniem, a ich ewentualne potomstwo – obiek-
tem niepożądanym. Dzisiaj w Uppsali można przejść 
obok byłej Państwowej Siedziby Instytutu Higieny Rasy, 
co może kojarzyć się tylko z jednym określeniem: ekster-
minacją, dzieleniem na lepszych i gorszych. Przerażające, 
iż cywilizacja zachodnia, tak mocno przecież dotknięta 
piętnem ideologii nazistowskiej, jeszcze na długo po woj-
nie mogła pozwalać sobie na czyny bezpośrednio koja-
rzone z hitlerowskimi Niemcami. 

Moralność jednak się nie opłaca – jak stwierdził ostat-
nio mój przyjaciel. Sterylizacja niepełnosprawnych miała 
zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób genetycznych. 
Podobne zamiary istniały w starożytnej Sparcie – tylko 
zdrowe dzieci mogły zostać świetnymi żołnierzami i stać 
się gwarantem siły państwa. Czy aby jednak na pewno? 
Większość historyków jest zgodna, że Spartanom udało 
się ostatecznie pokonać Ateńczyków tylko dzięki finan-
sowej pomocy Persji. Po wojnie peloponeskiej Ateny sys-
tematycznie odbudowywały swoje wpływy, natomiast 
Spartanie pogrążali się w kryzysie demograficznym, 
a przez swoje technologiczne zacofanie coraz bardziej 
zostawali w tyle za resztą Grecji. 

Poza tym istnieje jeszcze jedna, bardziej istotna kwe-
stia. Kto zagwarantuje, że wśród zimnych skał, maleń-
kich czaszek i kości obgryzanych przez sępy nie konał 
noworodek mogący stać się drugim Platonem? Kto da 
pewność, że nie straciliśmy możliwości kontemplacji 
dzieł kolejnego Ajschylosa czy Sofoklesa? Mimo wszyst-
ko jednak próbę czasu lepiej przetrwał filozoficzny 

traktat niż grot włóczni czy brązowe 
ostrze miecza i zapewne do dzisiaj jest 
bardziej praktyczny. I oczywiście nie 
byłoby śródziemnomorskiego dorobku 
kulturowego bez Leonidasa pod Termo-
pilami, ale mógł być on bogatszy, gdy-
by choć jedno ze spartańskich porzuco-
nych noworodków przeżyło. 

Wracając jeszcze na chwilę do ste-
rylizacji. Pomijam już fakt, że ewen-
tualne dziecko osoby niepełnospraw-
nej wcale nie musiało odziedziczyć 
choroby po swoim rodzicu, że mogło 
być całkowicie zdrowe, poprawnie się 
rozwijać, a w przyszłości miało szan-
sę osiągnąć wielki sukces i przysłużyć 
się zarówno sobie, jak i społeczeństwu. 
Warto poruszyć jednak inny aspekt. 
Eugenicy początku XX wieku nie prze-
widzieli, jakie konsekwencje może 
za sobą prowadzić zabawa genami, 
całkowicie umknął im fakt, że próba 
wyeliminowania z genomu słabszych 
elementów doprowadzi do zreduko-
wania ich liczby w ogóle. A już do-
brze wiemy, czym skutkuje mała pula 
genetyczna, jej przykłady mogliśmy 
zaobserwować wśród upośledzonych 
potomków Habsburgów pochodzą-
cych z kazirodczych związków, a dzi-

siaj jej żniwo zbiera się przy hodowli rasowych psów. 
No dobrze, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, 

stało się. Co prawda potencjalne dzieci setek tysięcy wy-
sterylizowanych osób nigdy się nie narodzą, ale to już ko-
niec z tym chorym prawem. Szkoda, że tego samego nie 
można powiedzieć o pięćdziesięciu sześciu milionach ży-
wych istot zabijanych rocznie na świecie w zabiegach abor-
cyjnych. Pomijam, rzecz jasna, przypadki, gdy płód bez-
pośrednio zagraża życiu kobiety, ale kiedy w większości 
państw cywilizacji zachodniej przerwania ciąży możemy 
dokonać po prostu na życzenie, to coś wydaje mi się być 
nie tak. Mniejsza o to, czy zarodek w ciele matki uznamy 
za pełnoprawnego człowieka, czy jeszcze takiego miana 
mu odmówimy, choć taka kategoryzacja jest co najmniej 
ryzykowna. Powstający samodzielny organizm, nawet 
jeżeli składa się tylko z kilku komórek, jest istotą żywą, 
a skoro żyje, to przerwanie tego życia można określić tylko 
za pomocą jednego słowa: mordu. Zdaję sobie sprawę, że 
moralność każdego człowieka nie opiera się na wartościach 
chrześcijańskich (choć nawet ateistom takowa by się przy-
dała, w mojej opinii), ale jeżeli zabójstwa możemy dokonać 
w każdej chwili, bez względu na okoliczności, przy nie-
wielkich kosztach i społecznej aprobacie, to co może stać 
się z ludzką wrażliwością i odpowiedzialnością? 

Skoro jednak już naprawdę powrócić musimy do 
bilansu zysków i strat, tak ukochanego przez liberałów, 
i po raz kolejny postawić sobie pytanie, czy moralność 
i w tym przypadku się opłaca, to wystarczy spojrzeć na 
strukturę wieku w zachodnich społeczeństwach. Dzie-
ci rodzi się coraz mniej, ludzie żyją dłużej. Jeżeli ktoś, 
w imię wolności, ponad wszystko i całym swoim sercem 
postuluje aborcję jako coś postępowego, to niech dotrze 
do niego fakt, że cichy holokaust, jaki na świecie dzieje 
się co roku, w przyszłości może poskutkować brakiem 
środków na jego emeryturę.

Jeżeli jesteśmy tak bardzo pragmatyczni, to skupmy 
się na pieniądzach i zastanówmy raz jeszcze, czy wszyst-
ko dozwolone przez prawo jest jednocześnie moralne 
i opłacalne? 

Marek Blacha

Moralność
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P ierwszą oznaką niepożyteczności wyrazu 
„postprawda” jest pewna zwodniczość, na-
rzucająca się przy pierwszej z marszu ana-

lizie. Krytyk może powiedzieć, że taka „pierwotna” 
i „spontaniczna” analiza często jest mało wnikliwa, 
trochę naiwna i nazbyt toporna – przez co właściwe 
i powszechnie obowiązujące znaczenie „postpraw-
dy” zostaje zapoznane. Ale to właśnie kwestionuję, 
mianowicie obiegową definicję „postprawdy” oraz 
pożyteczność tego wyrazu. Oprócz tego chcę zwrócić 
uwagę na sytuację osoby, która pierwszy raz napotyka 
na słowo „postprawda” i nie rozumie jego znaczenia. 
Bardzo prawdopodobne, że taka osoba będzie docie-
kała znaczenia zbitki „post-prawda” na podstawie 
wyrazów wchodzących w jej skład.

Widać gołym okiem, że wyraz „postprawda” skła-
da się z dwóch słów: przedrostka „post-” i „prawdy”. 
„Post-” jest wyrażeniem niesamodzielnym (rzecz ja-
sna nie mówi się tu o „poście” w sensie pokuty lub 

wyrzeczenia), które konotuje pewne następstwo, by-
cie (czegoś) po (czymś innym), jakąś rzecz obecną po 
innej rzeczy lub występowanie jednego okresu po 
drugim.

Czym jest prawda? Przypomnijmy2: prawda jest 
właściwością niektórych zdań, myśli, przekonań lub 
sądów, która polega na tym, że pewne – przykładowo 
– zdanie „P” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy 
P. Zdanie „Słońce jest gwiazdą” jest prawdziwe wtedy 
i tylko wtedy, gdy Słońce jest gwiazdą. Myśl, że Słoń-
ce istnieje, jest prawdziwa, o  i l e  Słońce – w rzeczy 
samej – istnieje. Zdanie „woda wrze w temperaturze 
100oC” jest prawdziwe, g d y  zachodzi stan rzeczy, 
do którego owo zdanie się odnosi. Przeciwieństwem 
prawdy jest fałsz. Zdanie fałszywe głosi jedno, pod-
czas gdy w rzeczywistości mamy do czynienia z czyś 
odmiennym.

Chwytamy już, jak rozumieć „post-” oraz wie-
my, co znaczy wyraz „prawda”. Co może sobie 
pomyśleć niczym nieuprzedzony czytelnik, gdy 
połączy te dwa wyrazy w jedno? Że ta cała „post-
prawda” to kociokwik, istne kuriozum. „Post-praw-
da”, czyli co – pojawienie się pewnej rzeczy po 
prawdzie? Pewien stan następujący po prawdzie? 
Jak to rozumieć? Że prawda jest czymś, co mamy już 
za sobą, bo prawdy j u ż  nie ma? Okazało się (komu? 
kiedy? gdzie? jak?), że pojęcie prawdy jest fikcją i do 
niczego się j u ż  nie odnosi? Ale wynikałoby stąd, że 
prawdą jest, że prawdy już nie ma. To jakiś absurd, 
bo istniałaby co najmniej jedna prawda – ta miano-
wicie, że prawdy już nie ma, prawda rzekomo przy-
sługująca zdaniu „Prawda już nie istnieje, czas obo-
wiązywania prawdy przeminął”. Czyli jest prawdą, 
że prawdy nie ma. To wszak jest niedorzeczne. Jeże-

li ktoś sugerowałby, że kiedyś można było dorzecz-
nie mówić o prawdzie, ale teraz już nie – ten popada 
w sprzeczność, bo rości pretensję do prawdy, którą 
własnymi słowami odrzuca.

Co w takim razie znaczy słowo „postprawda”? 
Zajrzyjmy do wspomnianego „Słownika Oksfordz-
kiego”. Czytamy: „Postprawda – odnoszenie się lub 
wskazywanie na okoliczności, w których obiektywne 
fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie się opi-
nii publicznej niż odwoływanie się do emocji i osobi-
stych przekonań”3. Już na pierwszy rzut oka jasnym 
jest źródło pierwszego defektu słowa „postprawda”. 
Wyraz sugeruje, że dotyczy prawdy, podczas gdy 
rzeczywiście dotyczy czegoś innego, mianowicie na-
szego stosunku do prawdy. A to jest znaczące przesu-
nięcie wątku, co może rodzić ryzykowne pomiesza-
nie. Nasze przekonanie, że dana myśl jest prawdziwa 
w żadnym stopniu nie czyni tej myśli prawdziwą. 
Gdyby było inaczej, nikt nigdy nie myliłby się! Praw-

dziwość i fałszywość przekonania 
zależą nie od cech własnych przeko-
nania (np. od jego intensywności), lecz od 
tego, jak w świecie jest, względnie od tego, jaki jest 
ten fragment rzeczywistości, do którego przekonanie 
odnosi się.

Na marginesie: zauważmy, że nie tylko „post-
prawda” ma wspomniany defekt. Pierwszy przykład 
z brzegu: „mowa nienawiści”. Wyraz ten sugeruje, że 
dotyczy on nienawiści, a w rzeczywistości w tak w tak 
zwanej „mowie nienawiści” nienawiść de facto w ogóle 
nie musi być obecna4.

Rzecz charakterystyczna: wielu intelektualistów 
mówi, że w dobie postprawdy prawda utraciła swoje 
znaczenie, prawda przestała stanowić wartość, zani-
kła jej ważność, że wytarty został horyzont, w której 
prawda obowiązywałaby, i tak dalej, i tak dalej. Mówi 
się o tym wszystkim, podczas gdy w najbardziej zna-
nej definicji postprawdy ani nie ma słowa o tym, ani 
nie ma żadnej sugestii, że tak właśnie jest!

Oksfordzka definicja postprawdy ma tę zaletę, że 
podkreśla praktyczny wymiar postprawdy. W post-
prawdzie chodzi o p e w i e n  nasz stosunek do praw-
dy, stosunek cechujący się cynizmem, kłamliwością 
lub – w najlepszym razie – ignorancją. Co istotne, 
r a c j ą  zajęcia takiej postawy jest chęć określonego 
oddziaływania na opinię publiczną. Oddziaływania 
w sposób, który nie liczy się z tym, jak de facto jest, 
a niekiedy wręcz świadomie i z premedytacją głoszą-
cy, że jest inaczej, niż jest naprawdę.

Z uwagi na to, używanie w Niemczech wyrazu 
„post-faktisch”, czyli post-faktyczny, jest bardziej celo-
we i mniej mylące od używania wyrazu „post-praw-
dziwy”.

W oksfordzkiej definicji postprawdy – która, jak 
się zdaje, jest najpopularniejsza i dlatego stanowi do-
bry punkt odniesienia – jest kilka drobnych rzeczy, do 
których można się przyczepić (zanim przejdziemy do 
tych większych rzeczy).

Pierwsza sprawa – w definicji oksfordzkiej mowa 
o „obiektywnych faktach”. A przecież „obiektywny 
fakt”, to tyle, co „kwadrat o równych bokach”, „niepa-
rzysta trójka”, albo „akwen wodny”. Pleonazm. Nie-
potrzebne słowa. Jasne, można być przekonanym, że 
to a to jest faktem, ale bycie przekonanym jest czymś 
subiektywnym, a faktyczne (za)istnienie czegoś, to 
rzecz obiektywna.

Po drugie, czy to zawsze źle, gdy wzgląd na 
„obiektywne fakty” jest mniejszy od osobistych prze-
konań i emocji? W wielu kwestiach takie odwołanie 
się nie jest możliwe. Są takie rzeczy, które same z sie-
bie nie powiedzą o tym, jak należy z nimi postępo-
wać lub jaki należy mieć do nich stosunek. To zależy 

od nas. W takiej 
sytuacji wręcz należy 
odwołać się do naszych 
emocji, które jak najbardziej 
mogą być i bywają racjonalne i ro-
zumne. Zwłaszcza w kontekście psychote-
rapeutycznym istotne jest, aby nie ograniczać się 
do obiektywnych i bezosobowo mierzalnych cech 
konkretnej sytuacji, ale również aby mówić przede 
wszystkim o tym, jakie znaczenie ma dla nas to i owo. 
Inna rzecz, że z samych przesłanek o faktach nie wy-
nikają żadne tezy o tym, co powinniśmy czynić.

Zauważmy kolejną rzecz. Postprawda zazwyczaj 
bywa kojarzona z kłamstwem, zwodzeniem i wpusz-
czaniem w maliny. Takie też są skojarzenia z fake 
newsami. Ale przecież nie każdy fake news rodzi się 
z kłamstwa, a więc z intencji wprowadzenia w błąd5. 
Wiele fake newsów to zepsuty owoc braku rzetelności 
dziennikarskiej. Czyli błąd w sztuce, nie zła wola, na-
wet jeśli rzetelność lub jej brak są to rzeczy zależne od 
woli. Podobnie jest z postprawdą. Trącą nią nie tylko 
załgane materiały prasowe, ale również materiały źle 
opracowane i bezmyślnie wydane.

To przybliża post-prawdę do tzw. bullshitu (prze-
kład na polski: „wciskanie kitu”6). Filozoficzną analizą 
wciskania kitu zajął się Harry G. Frank-
furt. Według niego, bullshit ociera się 
o kłamstwo, ale jest czymś odmiennym. 
Kłamca domniemywa, że zna prawdę 

O tak zwanej „postprawdzie” 1

Słowo „postprawda” („post-prawda”, post-truth) być może obiło ci się, czytelniku, o uszy. Większość ludzi kojarzy, że słowo cieszyło 
się pewną popularnością, bowiem redakcja „Słownika Oksfordzkiego” ogłosiła, że post-truth jest słowem roku 2016. Wydaje się, 

że wyraz „postprawda” czas największej popularności ma już za sobą. Mimo to, warto pochylić się nad kwestią, czym jest w istocie 
postprawda. Albowiem wydaje się, że używanie tego słowa jest nie tylko zbędne, ale wręcz szkodliwe.

str. 8
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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%!!!

THAI EXPRESS ZASMAKUJ AROMATYCZNEJ 
KUCHNI ORIENTALNEJ

ZASMAKUJ 
AROMATYCZNEJ 

KUCHNI 
ORIENTALNEJ

Thai Express

Gliwice l Centrum Handlowe ARENA, aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1 l Centrum 

Handlowe FORUM, ul. Lipowa 1 Katowice l Silesia City Center,  ul. Chorzowska 107,  

tel. 886 874 917 l Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 882 486 899 SoSnowiec  
l Centrum Handlowe Plejada, ul. Staszica 8 B, tel. 886 106 968 l Designer Outlet  

Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 138, tel. 888 131 789 tychy l Gemini Park Tychy,  

ul. Towarowa 2c,  tel. 668 984 888  opole l Centro Comercial Solaris plac Kopernika 16

www.thai-express.pl



8 BIELSKO-BIAŁA / KATOWICE nr 7 (128) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019

i tę prawdę – z różnych powodów – chce zataić, dlate-
go z premedytacją wprowadza bliźniego w błąd. Aby 
kłamstwo było skuteczne, kłamca musi podtrzymy-
wać spontanicznie żywione założenie, iż każda oso-
ba, która coś twierdzi, sama wierzy w to, co twierdzi. 
Inaczej jest z osobą wciskającą kit. W odróżnieniu od 
kłamcy, ona nie dba ani o prawdę, ani o fałsz. W ogó-
le nie troszczy się o nie. Jest jej obojętne, czy prawda 
zostanie odkryta, czy zostanie zatajona. Jej intencją 
jest coś innego. Wciskający kit nie jest kłamcą, ale jest 
nieszczery, ponieważ wciskając innym kit wprowadza 
w błąd co do wspomnianego założenia o wierzeniu we 
własne słowa. Ten, kto wciska kit chce, by inni myśleli, 
że mówi szczerze i z własnego przekonania, ale jest 
mu zupełnie obojętne, czy rzeczywiście jest tak, jak 
mówi, czy tak nie jest. Kłamca chce, by inni ludzie my-
śleli o pewnych rzeczach właśnie przeciwnie niż się 
rzeczy mają naprawdę.

Można zaryzykować przypuszczenie, że wciska-
nie kitu jest bardziej niebezpieczne i moralnie gorsze 
od kłamstwa. Kłamca uznaje prawdę, bo inaczej świa-
domie by jej nie przeczył. Wciskający kit jest bardziej 
cyniczny i idzie krok dalej niż kłamca. Kłamca obawia 
się ujawnienia prawdy, ponieważ uznaje ważność 
prawdy. Wciskający kit w nosie ma prawdę.

„Ktoś, kto przestał wierzyć, iż można zidentyfi -
kować pewne wypowiedzi jako prawdziwe, inne zaś 
jako kłamliwe, musi obrać jedną z dwóch dróg. Albo 
zaniecha wszelkich wysiłków mówienia prawdy bądź 
wprowadzania w błąd, a co za tym idzie, będzie się 
odtąd powstrzymywał od jakichkolwiek wypowiedzi 
na temat faktów. Albo też w dalszym ciągu będzie 
wypowiadał się na temat rzekomego stanu rzeczy, nie 
będzie to jednak nic innego, jak tylko zwyczajne wci-
skanie kitu”7.

Wróćmy do naszej nieszczęsnej „postprawdy”. 
Twierdzę, że ten wyraz jest zbędny i szkodliwy. Przy-
pomnę podstawowy defekt tego słowa: jego budo-
wa sugeruje, że jest złożeniem powstałym z „post-” 
i „prawda-” (na wzór wyrazu „poststrukturalizm”, 
który stanowi swoistą kontynuację strukturalizmu lub 
jego „następcę” i „spadkobiercę”). Mamy więc do czy-
nienia z wyrazem wadliwie zbudowanym, takie zaś 
nie są nam potrzebne. Zwłaszcza dlatego, że prowa-
dzą do niejasności.

Słowa mają wiele funkcji. Jedną z nich jest wy-
odrębnianie zjawisk, odróżnianie jednych rzeczy od 
drugich. Termin „postprawda” funkcji tej nie spełnia. 
Pół biedy, gdy termin oznacza zjawiska nowe, jeszcze 
nieznane. Wtedy można przymknąć oko na brak ja-
sności, bo taka już jest natura rzeczy nowych, jeszcze 
nierozpoznanych. Czy słowo „postprawda” stanowi 
taki przypadek, bo wskazuje na rzeczy nowe?

Bynajmniej. Zastanówmy się: „postprawda” ozna-
cza sytuację, w której opinia jest w większym stopniu 
kształtowana przez subiektywne odczucia i przekona-

nia niż przez odniesienie do faktów. Ależ przecież nie 
jest to nic nowego! Jeśli ktoś sądzi, że czasy ignorowa-
nia faktów i prawdy są obecne dopiero teraz, w na-
szych czasach, w „dobie postprawdy”, myśli naiwnie.

Co to jest: każdy to bada, ale nikt nie leczy? Opinia 
publiczna.

Nie chcę tu moralizować i utyskiwać, że ludzie 
kłamali i wciskali kit od wielu wieków i będą dalej 
to robić. Nie chcę prawić kazań o tym, że w dziejach 
ludzkich nazbyt wielu przedkładało własne interesy 
i skuteczność niż prawdę. Stare to wszystko i wszyst-
kim znane. Zwróćmy jednak uwagę na kilka zjawisk 
historycznych, które unaoczniają, że tak zwana „post-
prawda” nie jest niczym nowym. Słowo jest nowe, ale 
oznaczana nią rzecz – bardzo stara.

„Postprawdziwość” charakteryzowała greckich 
sofi stów, czyli płatnych nauczycieli mądrości, którzy 
celowali w retoryce, gramatyce i sztuce dyskutowa-
nia. Najsłynniejszy z nich, Protagoras z Abdery, głosił, 
że nie ma czegoś takiego jak „prawda obiektywna”. 
„Człowiek jest miarą wszechrzeczy – istniejących, że 
istnieją, i nieistniejących, że nie istnieją”. Jeżeli zatem 
stawia się znak równości między wiedzą a mniema-
niem, to kształtując opinię publiczną należy kierować 
się nie wglądem na fakty, lecz na osobiste mniemania 
słuchaczy.

Wiele forteli zawdzięczało swą skuteczność wła-
śnie temu, że prawdę ignorowano i skupiano się na 
emocjach odbiorcy. Wiele praktycznych wskazówek 
o charakterze militarnym zawiera m.in. „Sztuka woj-
ny” Sun Tzu. Czytamy tam m.in., że oszukując prze-
ciwnika i wykorzystując jego emocjonalne słabości, 
możemy doprowadzić oponenta do katastrofalnych 
decyzji.

Słynna „Erystyka” Arthura Schopenhauera 
przedstawia wiele skutecznych i mało uczciwych 
chwytów w sztuce prowadzenia dyskusji. Obrażanie 
przeciwnika, odwoływanie się do gustów publicz-
ności, zmiana tematu, wzbudzanie litości, ośmiesza-
nie, ogłaszanie wszem i wobec wygranej w dyskusji. 
Wszystko to jest bardzo „postprawdziwe”, a prze-
cież Schopenhauer nie opisywał niczego nowego. 
On zebrał i opracował wielowiekowe doświadczenie 
ludzkości.

Jest jeszcze nasz bliźni, bardzo bliźni, Niccolo Ma-
chiavelli, który w „Księciu” opisywał mechanizmy 
władzy. Intrygi, kłamstwa, zdrady, manipulacje, prze-
kupstwa, zwalanie odpowiedzialności na ministrów 
– wszystko to, aby utrzymać władzę i mieć poparcie 
ludu. A przecież to właśnie Machiavelli zadeklarował, 
że nie będzie pisał, jacy powinni być władcy, lecz jacy 
są naprawdę. I nie opisywał niczego nowego.

Pokazałem, jak mniemam, że używanie pojęcia 
postprawdy jest zbyteczne. Teraz chcę wskazać, że jest 
ono również szkodliwe. O tym, że używanie wyrazu 
„postprawda” może nieść ze sobą szkodę, wskazuje 

okoliczność, że jest zbit-
ką wyrażeń nie będąc 
ich znaczeniową sumą. 
Łatwo wtedy o nieporo-
zumienie, ono zaś stano-
wi pewną szkodę.

Kolejna rzecz polega 
na tym, że między typo-
wym używaniem poję-
cia postprawdy (patrz

akapit wyżej) a jego znaczeniem zaczerpniętym 
z defi nicji oksfordzkiej zieje przepaść. Z tej przepa-
ści wyłania się ryzyko pomieszania fundamental-
nych porządków: tego, co jest i tego, co myślimy. Nic 
zgubniejszego niż mylenie jednego z drugim, a już, 
broń Boże, utożsamianie jednego z drugim. Tak samo 
zgubne jest mieszanie prawdy z uznawaniem za 
prawdziwe. Nie chcę uderzać w wysokie tony i mó-
wić, że godzi to w jakieś wartości moralne, choć go-
dzi. Jest to – również – zwyczajnie niebezpieczne dla 
praktyczności i skuteczności naszych działań oraz dla 
zdrowia psychicznego.

Wcześniej pisałem, że od dawien dawna ludzie 
kłamali, oszukiwali, wciskali kit lub folgowali cudzej 
i własnej ignorancji, a w związku z tym pojęcie po-
stprawdy nie opisuje niczego nowego. Wyraz „post-
prawda” brzmi bardzo uczenie i mądrze, ale jest po-
zbawiony emocjonalnego ładunku i zamazuje ujemny 
charakter tego, co oznacza: kłamstwa, manipulacji, 
wciskania kitu i ignorancji. A wielkim złem jest niena-
zywanie zła po imieniu. Na marginesie: zło najchętniej 
przedstawia się pod pseudonimami (z greckiej etymo-
logii pseudonim znaczy „fałszywe imię”).

Następnym przejawem (potencjalnej) szkodliwo-
ści terminu „postprawda” jest to, że wielu uczonych 
robi z niego niecodzienny użytek ogłaszając wszem 
i wobec, iż w czasach postprawdy prawda zatraciła 
swoje znaczenie. Jest to bezpodstawne, ale również 
sieje zamęt. Nie dyskutujemy nad postprawdą z żad-
nych innych powodów jak właśnie dlatego, że praw-
da ma ważność oraz interesuje nas, czy prawdą jest 
to, co się mówi o czasach postprawdy! Na margine-
sie warto zauważyć, że przedrostek „post-” w „post-
prawdzie” sugeruje na pewien fakt dokonany, że już 
coś takiego się stało, że prawda utraciła swoje zna-
czenie. Nikt takiego faktu nie zaobserwował i trudno 
ustalić kryteria trafności takiej obserwacji. I kto miał-
by o tym decydować? Kto ma prawo obwieszczać, że 
już jest po prawdzie? Równie dobrze można byłoby 
ogłosić, że nastały czasy „post-postprawdy” i że po-
jęcie postprawdy utraciło jakąkolwiek ważność. I jak 
tu być mądrym?

Zresztą, taki fakt nawet nie mógłby zajść – bo gdy-
by zaszedł, to zdanie stwierdzające ów fakt byłoby 
prawdziwe. Zatem obowiązującą prawdą byłoby nie-
obowiązywanie prawdy, a to absurd. Prawda na ogół 
bywa nieznana, ale ona była, jest i będzie, w odróżnie-
niu od uczonych „nowinek” pokroju tak zwanej post-
prawdy. W pojęciu mody tkwi przemijalność, prawda 
zaś przeminąć nie może.

Antoni Płoszczyniec
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Na dzień dzisiejszy Android ma ponad 76% udziału 
w światowym rynku mobilnym [Źródło: statcounter.com]. 
Zasługa w tym głównie producentów, którzy produkują 
swoje urządzenia w najróżniejszych zakątkach świata i bar-
dzo w zróżnicowanych cenach – od podstawowego budże-
towca po flagowca. Ma to znaczenie głównie w Indiach czy 
Brazylii, gdzie społeczeństwo jest dość ubogie, ale bardzo 
liczne i otwarte na świat oraz rozwój, więc z chęcią korzysta-
ją z podstawowych urządzeń opartych na Androidzie.

Drugą lokatę zajmuję iOS z wynikiem nieco ponad 22% 
światowego udziału. Dominuje on głównie w krajach wyso-
korozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wiel-
ka Brytania, Norwegia czy Australia, gdzie na mieszkańca 
przypada dość wysoki poziom PKB. Z iPhone’ami jest o tyle 
ciekawie, że nie są one sprzedawane przez zewnętrznych pro-
ducentów, a całością, od produkcji po dystrybucję, zarządza 
Apple. Pomimo ogólnoświatowej dostępności nie ma dużego 
udziału na rynkach rozwijających się, gdyż firma sprzedaje 
tylko i wyłącznie flagowce po bardzo wysokich cenach.

W Polsce udział iOS-u jest ewenementem na skalę świa-
tową. Spośród wszystkich 46 państw Europy to właśnie 
Polska ma najniższy, około trzyprocentowy udział tego 
systemu na rynku i to pomimo większej zamożności od 
przeciętnego Ukraińca, Mołdawiana czy Łotysza, gdzie Ap-
ple jest kupowane daleko częściej. Rekordowy jest również 
udział Androida na naszym rynku wynoszący niemal 96%!

Dominacja tych dwóch gigantów jest oczywista, ale 
nie zawsze tak było. Cofnijmy się o dekadę, do roku 2009. 
Android został wydany premierowo w Europie wraz ze 
smartfonem HTC Dream, a w Polsce można go było spotkać 
pod nazwą Era G1. Zadebiutował on z czystym Androidem 
1.6 Donut. Sporym utrudnieniem była jego powolna pra-
ca, duże zapotrzebowanie zasobów systemowych, bardzo 
ubogi w aplikacje Android Market, spora konkurencja oraz 
przewaga telefonów komórkowych z klasyczną klawiaturą.

Zupełnie inna sytuacja była wówczas z Symbianem, 
którego właścicielem była Nokia. Działał on u ponad 35% 
społeczeństwa i był najczęściej wybieraną platformą na 
świecie, czując na plecach jedynie oddech pierwszych iPho-
ne’ów. Jego przewagą była zdecydowanie uniwersalność. 
Wiódł prym zarówno na klasycznych telefonach z klawia-
turą (np. Nokia E52), jak i bardziej nowoczesnych z dotyko-
wym ekranem (np. Nokia N97). Niesłabnącą popularnością 
cieszyli się również inni producenci oprogramowania, np. 
BlackBerry z własnym OS-em, Microsoft z Windows Mobi-
le 6.5 czy Sony Ericsson z klasyczną i bardzo płynną plat-
formą A100. Brak jednoznacznej dominacji (powyżej 75%) 
któregokolwiek z systemów z pewnością przyczynił się do 
ostatecznie lepszej ceny detalicznej urządzeń dla nas, kon-
sumentów, gdyż zmuszał producentów do większej walki 
o klienta. Niemniej słabnąca pozycja Sym-
biana wywołana przez wewnętrzne błę-
dy w firmie, zadurzenie się we własnym 
sukcesie oraz brak innowacji przyczyniły 
się do jego szybkiego upadku. Nokia pró-
bowała ratować tonący okręt i pod koniec 
2011 roku wydała świetnie zaprojekto-
wany system na urządzenia dotykowe na-
zwany MeeGo, którego obsługa polegała na 
wykonywaniu gestów bez udziału jakichkol-
wiek klawiszy (no może za wyjątkiem włącza-
nia i głośności). Niestety, ale był to system… 
jednego smartfona. Jeszcze przed wypuszcze-
niem Nokii N9, na którym on zadebiutował, 
firma ogłosiła, że zakończyła pracę nad 
jego dalszym rozwojem.

Słabnącą, ale wciąż sporą rozpozna-
walność Nokii dostrzegł Microsoft i za-
oferował pomoc, ale pod warunkiem, że Nokia nie przerzu-
ci się na Androida oraz porzuci projekt MeeGo. Ostatecznie 
firma wybrała system Windows Phone i otrzymała zastrzyk 
gotówki pozwalający rozkręcić olbrzymią kampanię rekla-
mową Lumii 800 na ponad połowie globu!

W kolejnych latach można było zaobserwować sporą 
stagnację. Telefony z fizyczną klawiaturą ustąpiły miejsca 
smartfonom z dotykowymi ekranami. Android, ze względu 
na otwarty system oraz uniwersalność, szybko stał się pio-
nierem systemów na urządzeniach mobilnych. W wyższych 
półkach cenowych, bez zaskoczenia, dominował Apple 
z własnym iOS-em. Rynkową kulą u nogi był w pewnym 
stopniu Microsoft. Popularyzacja aplikacji i zamknięty sys-
tem dodatkowo przyczyniły się do późniejszego upadku 
mobilnego Windowsa. Deweloperzy z dużą niechęcią two-
rzyli aplikacje pod wiele różnych platform na urządzenia 
przenośne, a to głównie przez wysokie ceny ich napisania 
i brak swobodnej możliwości przeniesienia kodu, co de fac-
to wiązało się z tworzeniem aplikacji za każdym razem od 
podstaw. Sami konsumenci niechętnie wybierali mobilne 
okienka przez brak lub niedopracowanie wielu ważnych 
programów lub gier i koło się zamknęło. Przez wiele lat 
Windows Phone w wersji 8, 8.1 oraz później, od 2016 roku, 
Windows 10 Mobile próbowały zawalczyć o swój kawałek 
rynku, jednak ostatecznie Microsoft zamknął projekt 2 lata 
później zalecając przejście na Androida lub iOS. Po drodze 
było jeszcze kilka mniejszych bądź większych upadków 
(BlackBerry OS, Firefox OS czy Samsungowy Bada OS), ale 
to już temat na zupełnie inną historię.

Na przekór wszystkim rynkowym trendom w 2017 roku 
wyłonił się KaiOS. Jest to nowy system operacyjny stworzo-
ny z myślą o telefonach klasycznych z fizyczną klawiaturą. 
Ma on własny sklep z aplikacjami, funkcję routera WiFi, pa-
kiet usług od Google oraz obsługę Voice LTE i WiFi Calling. 
Są to telefony bardzo tanie i przeznaczone głównie dla tych, 
którzy nie chcą korzystać ze smartfona. Ze względu na ni-
ską cenę swoją popularność zdobyły m.in. w Indiach (ok. 3% 
rynku). W Polsce dobrym przykładem telefonu z KaiOS jest 
model MK241 4G od rodzimej firmy MaxCom.

Do obecnie wysokiej popularność Androida z pew-
nością przyczynili się liczni producenci z najróżniejszych 
zakątków świata. Samych marek smartfonów występuje 
kilkaset, a modeli kilkadziesiąt tysięcy! Wraz z szeroko ro-
zumianą otwartością zielonego robota pojawił się spory pro-
blem – wysoka fragmentacja. Inaczej mówiąc, duża liczba 
urządzeń nie została zaktualizowana do nowszej wersji sys-
temu. Dla przykładu: podczas prezentacji nowego Androida 
10 niewiele ponad 10% urządzeń zostało zaktualizowanych 
do poprzedniej wersji 9 Pie, na co producenci mieli aż rok! 
Powód jest prosty: zmusić konsumenta do jak najszybsze-
go zakupu nowego urządzenia. Sam Google zaczął się 
wstydzić wysokiej fragmentacji i zaprzestał ich re-
gularnej, comiesięcznej publikacji. Na szczęście są 
smartfony, do których nowe oprogramowanie 
i poprawki bezpieczeństwa docierają bardzo 
szybko. Są to Google Pixele oraz te oznako-
wane serią Android One, np. nowe No-
kie, OnePlusy, Motorola One czy Xia-
omi Mi A2. Niestety, nie wszystkim 

może się to spodobać to rozwiązanie, gdyż bazują ono na 
czystym Androidzie bez jakichkolwiek nakładek systemo-
wych, a aplikacje do obsługi multimediów pochodzą prosto 
od Google’a (w tym beznadziejnie zaprojektowana aplikacja 
Muzyka Google Play). Coś za coś. 

Z biegiem czasu coraz większa liczba firm zaczęła ko-
rzystać z urządzeń z zielonym robocikiem. Aby ułatwić im 
wybór Google stworzył pewną listę nazwaną Android En-
terprise Recomended, do którego każdy producent może 
z łatwością przystąpić spełniając jedynie kilka niezbędnych 
wymagań, m.in.: smartfon musi wytrzymać na baterii mi-
nimum 8 godzin pracy w firmie, dostać co najmniej jedną 
dużą aktualizację, a zabezpieczenia muszą być aktualizowa-
ne w przeciągu 90 dniu od ich wydania przez co najmniej 
3 lata od wypuszczenia urządzenia na rynek, jednocześnie 
przy pełnej swobodzie wprowadzenia własnych nakładek 
systemowych. Mogą na niej skorzystać nie tylko firmy i kor-
poracje, ale także my, zwykli konsumenci.

Po drugiej stronie lustra aktualizacji stoi iOS, system od 
początku do końca zaprojektowany i kontrolowany przez 
Apple i możliwy do zobaczenia tylko na produktach firmy. 
Mechanika update’ów jest bardzo prosta. Co roku smart-
fony, także te obecne na rynku od kilku lat, dostają dużą 
aktualizację oprogramowania w tym samym czasie, dzięki 
czemu fragmentacja stoi na bardzo niskim poziomie. Wy-
puszczane jest również wiele mniejszych łatek niwelujących 
błędy systemu i ulepszających bezpieczeństwo oraz komfort 
korzystania. W zeszłym roku mieliśmy ewenement na skalę 
światową. iPhone 5S wydany w 2013 roku z iOS 7 dostał 
aktualizację do wersji 12 i była ona wspierana do września 
2019 roku. Nie przypominam sobie, aby jakikolwiek smart-
fon z Androidem był w pełni wspierany przez tak długi 
okres czasu, niemniej zrozumiem argument, że aktualne 
ceny smartfonów Apple’a są tak wysokie (rzędu 5-6 tysięcy 
złotych za podstawowe wersje 64GB), że można kupić dwa 
flagowce (a w przypadku Xiaomi nawet trzy) i po prostu 
częściej wymieniać flagowe urządzenie. Przed zakupem 
trzeba również pamiętać, że Apple ma tylko 12 miesięczną 
gwarancję i w razie problemów z aktualizacją po tym czasie 
musimy poradzić sobie samemu.

Aktualizacje to nie tylko nowy wygląd czy lepsza funk-
cjonalność, to także ważna strefa naszego bezpie-
czeństwa. W dzisiejszym świecie jesteśmy nara-
żeni na ataki hackerów bądź wirusów, często na 
skutek własnych błędów, np. poprzez otwarcie 

podejrzanego załącznika w emailu czy podejrzanej 
strony, czego skutki mogą być opłakane. W czystym 

Androidzie pakiet aktualizacji bezpieczeństwa pobiera-
ny jest z początkiem każdego miesiąca, natomiast na iOS 

gdy tylko zostanie wykryta poważniejsza luka. Coraz 
bardziej zaciera się granica, gdzie to iOS zawsze 

miało znaczną przewagę bezpieczeństwa nad 
Androidem, ale ostatecznie wiele zależy od nas 

samych.
Podsumowując, nie sądzę, aby w ciągu naj-

bliższej dekady rynek mobilnych systemów 
znacząco się zmienił. Będziemy obserwować 

dalsze umacnianie się pozycji Androida, a iOS 
może niewiele stracić na rzecz zielonego robo-
ta. Dominacja tych dwóch systemów jest trochę 
przerażająca, bo wyobraźmy sobie, co by się 
działo, gdybyśmy na polskim rynku mieli tyl-

ko dwóch operatorów telefonii komórko-
wej (zamiast obecnych czterech i grupy 

operatorów wirtualnych). Z pewno-
ścią czekałaby nas znaczna podwyżka 
cen z niekoniecznie idącą w parze ja-

kością świadczonych usług. Mam nadzie-
ję, że w najbliższych latach wyrośnie jakiś nowy 

konkurent dla tych dwóch monopolistów. Bo jeśli nie 
chcemy iOS-a, a koniecznie chcemy korzystać ze smartfona, 
jesteśmy skazani na Androida…

Kamil Rakoczy

Skazani na Androida
Nie ulega wątpliwości, że rynek smartfonów w ciągu ostatniej dekady dynamicznie się zmienia, jak i to, że na rynku mobilnym  

liczą się tylko dwaj czołowi gracze, czyli Google ze swoim Androidem oraz Apple ze swoim iOS-em. Czy sytuacja ta  
w ciągu najbliższych lat może się drastycznie zmienić?



11NR 7 (128) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019 KATOWICE

SZEROKA

żeglarska łazienna

świętego jana

mikołaja kopernika
CzYnne

CoDziennie
oD 15.00

NAJLEPSZA   MIEJSCÓWKA
W   KATOWICACH   DLA   DUŻYCH   GRUP

WYGODNE   LOŻE   DO   20 OSÓB

DO  KAŻDEGO  DANIA  KAWA  GRATIS !!!  CODZIENNIE  DO  GODZ.  13
 Katowice   /    ul. Fryderyka Chopina 8    /    www.bob.katowice.pl   /     Bob Cafe   /     bobcafee

Kato
wice

tel. 502 585 425
tel. 502 585 425ul. Mariacka 17

tel. 502 585 425
tel. 502 585 425ul. Mariacka 17

FB: @DoSopotuKato

DoSopotu 
jest bliżej 
niż myślisz



12 KRAKÓW nr 7 (128) listopad-grudzień 2019

str. 14

Na początku opowiedz o sobie jako studentce. 
Co studiujesz i co robisz poza studiowaniem?

Cześć! Nazywam się Magda Graca. Studiuję na II 
roku studiów magisterskich na kierunku bankowość 
i zarządzania ryzykiem. Cały wolny czas przeznaczam 
na życiową pasję, jaką jest działalność społeczna. Obec-
nie mam przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej 
Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, a także realizuję się jako Członek 
Rady Studentów w Parlamencie Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Kilka lat temu z zamiłowaniem 
grałam w siatkówkę, dlatego gdy tylko mam okazję, 
chwytam za piłkę. Uwielbiam przeżywać sportowe 
emocje podczas meczów reprezentacji Polski, a wolne 
wieczory przeznaczam na dobry film, serial i muzykę.

W jaki sposób zostaje się Przewodniczącą Samo-
rządu? 

Od strony technicznej najważniejsze jest uzyskanie 
w powszechnych wyborach poparcia studentów, któ-
re później, podczas głosowań w wewnętrznych struk-
turach, może dać delegaturę do Parlamentu, którego 
członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczą-
cego. Przewodniczący jest reprezentantem wszystkich 
studentów, więc naturalnie powinien mieć mandat po-
chodzący z głosowania naszej studenckiej wspólnoty. 
Procedury zostały mniej więcej opisane, więc zostaje 
kwestia rzeczy miękkich. Aby zostać Przewodniczą-
cym, w mojej opinii, trzeba mieć doświadczenie, od-
wagę, otwartość, wsparcie ludzi i trzeba zdawać sobie 
sprawę z odpowiedzialności z podejmowanych decyzji 
i prezentowanych postaw. Niektórzy zostają Przewod-
niczącymi w ciągu dwóch lat albo roku w samorządzie. 
U mnie wyglądało to nieco inaczej, bo odkryłam swoją 
pasję dużo wcześniej niż wielu moich kolegów. Dzia-
łalnością społeczną zafascynowałam się już w liceum, 
gdy zostałam Przewodniczącą Samorządu Uczniow-
skiego II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, 
a niecały rok później Przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Krakowa, stąd de facto po 5 latach od moich po-
czątków trafiłam do PSUEK.

Jak dobierasz współpracowników? Bycie stu-
dentem to zaledwie kilka lat, więc ciężko chyba 
zbudować zaufany zespół?

Nie nazwałabym tego doborem współpracowni-
ków. W organizacji studenckiej takie pojęcie brzmi zbyt 
oschle. Ważnym elementem, który wpływa na to, że stu-
denci chcą do nas dołączać i z nami działać jest poczucie 
więzi z osobami o podobnych zainteresowaniach, po-
czucie wspólnoty jednocześnie rozwijając się indywidu-
alnie. Działam z osobami, które tworzą siłę tej organi-
zacji, dzięki swojej otwartości, kreatywności, odwadze, 
chęci zrobienia czegoś dla innych, zmiany świata na lep-
sze. Zaufanie buduje się latami, dlatego w samorządach, 
w których zmienność ludzi i dynamika działań jest tak 
duża, często przez jego brak dochodzi do nieporozu-
mień i błędów. Staramy się to jednak nadrobić spędzając 
ze sobą dużo czasu, nie tylko przy obowiązkach, ale też 
na integracjach. Otwartość na drugiego człowieka, nie-
szufladkowanie go na samym początku, dają gwarancję 
zrozumienia i skutecznej współpracy. 

Czym zajmujesz się zazwyczaj jako Przewodni-
cząca? Jakie są twoje kompetencje i zadania? 

Być Przewodniczącą to tak naprawdę odpowia-
dać za wszystko. Moim zadaniem jest więc tak ko-
ordynować zadania, współpracować i budować silne 
więzi oparte na zaufaniu, aby osiągać świetne rezul-
taty i tworzyć wspólnotę. Dobra organizacja i otwar-
tość na ludzi to absolutny must have. Zawsze powta-
rzam, że sztuką jest odpowiednie wyważenie relacji 
międzyludzkich i efektów w postaci konkretnych 
działań. Wciąż się tego uczę, aby obie sfery tworzy-

ły solidny fundament dla wielkich rezultatów. Sta-
ram się w swojej działalności zapewnić maksymalną 
transparentność, niezakłócony przepływ informacji 
między członkami PSUEK i rzetelność. Przewod-
nicząca to myślenie o wszystkim, przewidywanie 
każdego scenariusza, nadzór nad każdym obszarem 
działalności. To też zaufanie do mojego zarządu, 
przewodniczących komisji i koordynatorów, bez któ-
rych realizacja kilkuset zadań w ciągu roku nie była-
by możliwa. Dopiero gdy zostałam Przewodniczącą 
zauważyłam, jaką potężną maszyną jest samorząd, 
z jak wielu elementów i z ilu wzajemnych relacji się 
składa. Złożenie i zrozumienie tej układanki ludzi, 
czasu i miejsc jest sporym wysiłkiem logistycznym, 
na które poświęcam najwięcej czasu. Reprezentuję 
środowisko studentów w rozmowach z władzami, 
jednak przede wszystkim staram się pozostać wśród 
studentów koleżanką, którą nie oddziela mur stano-
wiska. Odseparowanie się od studentów jest zaprze-
czeniem tej funkcji. 

Czy pełnienie tej funkcji jest czasochłonne? Po-
zwala efektywnie studiować lub pracować?

Praca na tym stanowisku jest wykluczona, jeśli 
zależy ci na ludziach z Parlamentu, sumiennym wy-
pełnianiu obowiązków, osiąganiu postawionych sobie 
celów. Doba ma tylko 24 godziny. Czas poświęcony 
na pracę mógłby być przeznaczony na samorząd, więc 
nieuchronnie mogłyby wystąpić takie problemy, jak 
zmęczenie, brak koncentracji, brak czasu na zwykłe 
rozmowy z kolegami, opóźnienia, na które nie mo-
żemy sobie pozwolić. Jeśli chodzi o studiowanie, 
z tym, nie będę ukrywać, bywa różnie. Funkcja 
wymaga dyspozycyjności, gotowości chodzenia 
na różne spotkania z władzami, firmami, innymi 
organizacjami, praktycznie ciągłej dostępności 
dla pracowników uczelni. Stąd terminowe sta-
wianie się na zajęcia nie zawsze jest możliwe. 
Przewodniczący samorządów bardzo często 
wnioskują o urlopy od zajęć czy indywidualne 
organizowanie studiów. Studiowanie jednak 
dosłownie oznacza pracę własną i z tym, przy 
bardzo dobrej organizacji swojego czasu, może 
być bardzo dobrze. Wszystko tak naprawdę za-
leży od osoby, która podejmuje się tego zadania. 
Można być super Przewodniczącym i super stu-
dentem jednocześnie. 

Podczas gdy większość studentów ma 
wakacje, ty i cały Samorząd pewnie 
już pracujecie? Macie w końcu 
sporo do zrobienia, na przykład 
przy stypendiach.

Kadencja zaczyna się 1 wrze-
śnia, ale działalność nowego za-
rządu tak naprawdę trwa od 
momentu wyborów. Dobre 
przygotowanie to podsta-
wa, by uniknąć proble-
mów na początku roku 
akademickiego. Dlatego 
już w trakcie wakacji wy-
braliśmy osoby pełniące 
kluczowe funkcje dla ob-
szarów naszej działalności. 
Przeanalizowaliśmy kilkaset 
zadań i przyporządkowaliśmy je 
do naszych stanowisk tak, by w trak-
cie roku zaskakiwało nas jak najmniej 
i by każdy wiedział, za co jest odpo-
wiedzialny. Wybieramy jak najszyb-
ciej koordynatorów naszych projek-
tów, które kreują studenckie życie. 
W tym roku wiedzieliśmy, że nastą-
pią zmiany strukturalne na uczelni, 

więc i pod względem prawnym i organizacyjnym 
musieliśmy przygotować plan i naszych członków, 
by podołać wyzwaniu reorganizacji. Jest takie powie-
dzenie wśród samorządowców, że przed objęciem 
funkcji w zarządzie nie ma się wakacji. Choćby nie 
wiem jak starało się odpocząć i tak po głowie chodzą 
tematy, które powinno się zrobić przed 1 września, 
by czegoś nie zepsuć. I tak z członkami zarządu musi-
my się spotkać, aby omówić wspólne działania, skoro 
wszystkich nas dotyczą w tym samym stopniu.

Jak w ogóle widzisz rolę Samorządu i Przewod-
niczącego? Jak widzi to ustawa, a jak jest w prak-
tyce? Wielu ludziom wydaje się, że Samorząd to 
taka fasadowa instytucja...

Dwa zdania to najlepiej opiszą. Zdecydowanie nie 
jest to fasadowa instytucja, a wszystko zależy od lu-
dzi, którzy odpowiadają za organizację. Po pierwsze, 
poświęcamy swój czas i energię, żeby coś zmieniać na 
lepsze, nieraz kosztem zdrowia, życia prywatnego, 
dlatego zarzut fasadowości jest dla samorządowców 
bardzo krzywdzący. Naszą rolą jest reprezentowa-
nie studentów. Wszystko, co robimy, robimy przede 
wszystkim dla nich, czy to przez udział w komisjach 
uczelnianych, czy organizując projekty nastawione na 
integrację. Naszym zadaniem jest dostrzeganie pro-
blemów i proponowanie rozwiązań. Nie może być to 
jednak postawa bezkompromisowa i roszczeniowa. 
Musi łączyć w sobie nastawienie na osiągnięcie celu, 

Samorząd jest najlepszym rozwiązaniem 
Rozmowa z Magdaleną Gracą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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ale też zrozumienie realiów, w jakich może, bądź nie 
może zostać on osiągnięty. Wszystko jest efektem 
kompromisu i wzajemnego zrozumienia studentów 
i władz uczelni. Naszą rolą jest informować o naszych 
postulatach i współpracować przy ich realizacji.

Możecie wpływać na program studiów czy roz-
dzielanie pieniędzy, to chyba duża odpowie-
dzialność?

Bardzo duża. Dlatego każdy, kto chce się podjąć 
pełnienia funkcji przewodniczącego czy członka za-
rządu musi wcześniej przeanalizować, czy te kwestie 
na swoich barkach uniesie. Jeśli ktoś nie zdaje sobie 
sprawy z odpowiedzialności, to nie poradzi sobie na 
tych stanowiskach. Przygniecie go stres wynikający 
z obowiązków i nacisku osób, które oczekują, że re-
zultaty będą lepsze. My w swojej działalności właśnie 
w takich tematach szczególnej odpowiedzialności za-
wsze podejmujemy decyzję wspólnie, po dogłębnym 
przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Wycho-
dzimy z założenia, że każdy z nas może zauważyć 
coś, czego inna osoba akurat nie dostrzegła. Dajemy 
sobie czas na analizę, spotykamy się, aby omówić do-
kładnie każdy temat i finalnie podejmujemy decyzję. 
Musimy mieć do tego odpowiednią wiedzę, umiejęt-
ności i kompetencje, bo tylko wtedy jesteśmy w sta-
nie fachowo wypowiadać się o danych kwestiach.

Jak widzi waszą rolę uczelnia? Akceptuje i wspie-
ra, czy traktuje jako coś, co po prostu musi być, 
bo tak chce Ustawa?

Ze swojej perspektywy muszę powiedzieć, że wła-
dze UEK wspierają nasze działania. Jesteśmy w dość 
szczególnym momencie, bo oprócz zmiany ustawy, 
w tym samym czasie nastąpiła zmiana działalności 
Parlamentu, mocniejsze nastawienie na aktywną po-
stawę w procesie tworzenia prawa i rozwiązań we-
wnętrznych uczelni. Po kilku tygodniach kadencji 
jestem zadowolona z relacji między władzami a par-
lamentem. 

Jako Przewodnicząca masz możliwość osobiste-
go 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?

Bardzo ciekawie skonstruowane pytanie. Z tych 
dwóch, porównałbym siebie do premiera, bo zależy mi 
na aktywnym kreowaniu wnętrza Parlamentu i jego ze-
wnętrznych relacji. Mam pewną wizję organizacji, któ-
rą chcę realizować. Nigdy nie podejmuję decyzji wbrew 
większości. Aspekt demokratyzacji jest dla mnie bar-
dzo ważny, bo nie tylko daje legitymizację do pełnienia 
funkcji, ale też jednoczy wokół wspólnej idei. Stąd pre-
mier, z konkretną polityką, celami, narzędziami i ludź-
mi, dzięki którym cele są możliwe do spełnienia.

Jak przebiega współpraca z władzami uczelni? 
Czy bywały rozbieżności między tym, co chce 
Rektor albo Dziekan, a co oczekują studenci? 
Czy w sytuacji kryzysowej władze mogą na przy-
kład usunąć cię ze stanowiska albo wy, jako Sa-
morząd, wpłynąć na to, kto pełni władzę?

Oczywiście, że rozbieżności się pojawiały i pewnie 
nie unikniemy ich w przyszłości. Na przestrzeni lat za-
uważamy jednak zmianę stylu, w jakim dochodzimy 

do porozumienia. Nowa 
ustawa dała nam trochę 
więcej możliwości niż 
dotychczas, aby ten most 
porozumienia budować 
i w ostatnim czasie z nie-
których z nich skorzysta-
liśmy. Przyglądamy się 
obecnie rezultatom tych 
decyzji i na ten moment 
uważamy, że intencje 
ustawodawcy pomogły 
nam wpłynąć na istotne 
dla nas obszary. Samo-
rządy studenckie, będąc 
strukturami demokra-
tycznymi, charakteryzu-
ją się pewną autonomią, 

którą, wierzę, władze wszystkich uczelni w Polsce 
szanują i nie wpływają na wewnętrzne podziały sta-
nowisk i decyzje. My, studenci, oczywiście wyrażamy 
swoje zdanie w trakcie wyborów na Rektora, a dzię-
ki przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, również przy uzgadnianiu stanowisk kierow-
niczych ds. studenckich. 

Studenci są w ogóle świadomi roli Samorządu 
i jego demokratycznej roli? Angażują się?

Pracujemy nad tym, by ta świadomość się zwięk-
szała, a w konsekwencji zwiększała się również chęć 
do zaangażowania się w nasze struktury. Jednym 
z celów na ten rok jest maksymalne zbliżenie samo-
rządu do studentów poprzez bieżącą pomoc i infor-
mowanie o kwestiach użytecznych i ciekawych. Jeste-
śmy uzależnieni od studentów. Bez nich nasza praca 
nie miałaby żadnego sensu, to dla nich to robimy, 
dla ich zadowolenia. Dostaliśmy głosy studentów, 
by działać w ich imieniu, by realizować studenckie 
postulaty. Przyjęliśmy pewną koncepcję, która ma 
skrócić dystans, tak by samorząd traktowany był jak 
grupa znajomych, a nie jak struktura polityczna czy 
organizacja. Zapraszamy w naszej szeregi każdego, 
kto czuje, że chciałby spróbować swoich sił, kto chce 
się z nami rozwijać i przyczyniać się do zmiany uczel-
ni na lepsze. 

Wyrazem tej demokracji jest Parlament Stu-
dentów RP. Jaka jest według ciebie rola tej in-
stytucji? 

Będąc Członkiem Rady Studentów PSRP powie-
działabym, że to dużo wyższy poziom działalności 
studenckiej w stosunku do uczelnianych samorzą-
dów. Chodzi tu zarówno o stopień odpowiedzialno-
ści za podejmowane decyzji, o stopień formalizmu, 
konieczność znajomości prawa, o skalę wydarzeń 
kierowanych do uczestników, w końcu o ilość repre-
zentowanych studentów. PSRP jest przedstawicielem 
ustawowym wszystkich studentów w Polsce, czyli 
ponad miliona osób. Działa poprzez swoje organy: 
radę wykonawczą, którą można porównać do Rady 
Ministrów, radę studentów, będącą odpowiednikiem 
polskiego Parlamentu i komisję rewizyjną, kontrolują-
cą działania Parlamentu. Jako PSRP wyrażamy zdanie 
w imieniu całej wspólnoty studenckiej na przykład 
w rozmowach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Na etapie przygotowywania ustawy ak-
tywnie uczestniczyliśmy w pracach nad kształtem 
przepisów, aby nasze postulaty zostały uwzględnione. 
Obecnie monitorujemy skuteczność prawa i proponu-
jemy poprawki. Wspieramy samorządy na poszcze-
gólnych uczelniach, włączamy się w akcje społeczne 
promując odpowiednie postawy, organizujemy szko-
lenia zwiększające wiedzę i kompetencje z obszarów 
działalności samorządów.

Poza sprawami czysto studenckimi Samorządy 
często angażują się w działania kulturalne czy 
społeczne. Jak to jest na twojej uczelni? Jakie 
najważniejsze projekty przeprowadziłeś? 

Parlament Studencki UEK działa bardzo prężnie 
samorządowo i projektowo. Jesteśmy reprezentanta-
mi studentów, więc naszą rolą jest przede wszystkim 
przedstawianie interesów studenckich w odpowied-
nich gremiach i w rozmowach z władzami. Nasza 
działalność dotyczy też działalności projektowej na-
stawionej na integrację i kreowanie życia studenckie-
go. Pewną prawidłowością w samorządach jest, że 
podejmowane przez nie inicjatywy są uzależnione od 
wpływu, jaki wywierają na środowisko. Jeśli uczelnia 
jest otwarta na współpracę, widzi partnerów w roz-
mowach o przyszłości, samorządy chętnie angażują 
się w tę sferę. Jeśli uczelnia jest otwarta na inicjatywy, 
organizacje projektów dla licznej grupy odbiorców, 
to samorządy chętnie podejmują się tych wyzwań. 
Motywują nas efekty. Im są one bardziej widoczne, 
tym chętniej angażujemy się w określone aktywno-
ści. PSUEK ma warunki do rozwoju w obydwu ob-
szarach, intensywnie działamy samorządowo i pro-
jektowo, co nas ogromnie cieszy. Ja akurat zawsze 
miałam spojrzenie systemowe, więc angażowałam 
się nie tyle w organizację pojedynczych projektów 
(choć i to mi się zdarzyło przy okazji Inkubatora Na-

ukowego, czyli forum dyskusyjnego o badaniach na-
ukowych i publikacjach wśród studentów), a w dzia-
łalność bardziej zarządczą. 

Jak przebiega współpraca z innymi Samorzą-
dami? 

System współpracy samorządów w Polsce jest 
bardzo rozbudowany i wynika z inicjatywy samych 
przedstawicielstw studentów. Parlament Studenc-
ki UEK jako reprezentant studentów uczelni ekono-
micznej należy do Forum Uczelni Ekonomicznych, 
będącego komisją branżową Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także Porozumienia Samo-
rządów Studenckich Uczelni Krakowa, czyli lokalnego 
zrzeszenia jednej z największych społeczności studen-
tów w Polsce. Nasza działalność bazuje na wymianie 
dobrych praktyk i doświadczeń oraz organizowaniu 
wspólnych inicjatyw dla społeczności naszych uczel-
ni. Spotykamy się z określoną częstotliwością w roku 
akademickim i podczas posiedzeń omawiamy najważ-
niejsze dla nas tematy. To niezwykle konstruktywne 
spotkania, które np. uświadamiają o mnogości roz-
wiązań stosowanych na uczelniach, które moglibyśmy 
wdrożyć u siebie. 

Gdybyś mogła, co byś zmieniła w uprawnie-
niach Samorządu i Przewodniczącego? Jakich 
kompetencji ci brakuje?

Jestem zadowolona z przepisów, które regulują 
działalność samorządu i moją, wydaje mi się, że dają 
nam odpowiednie kompetencje. Mamy narzędzia, aby 
oddziaływać na uczelnię. Trzeba się nimi tylko umie-
jętnie obchodzić, żeby osiągać to, na czym nam zależy. 
Zwróciłabym tylko uwagę na długość, w jakich zmia-
ny są dokonywane, a więc nawet, gdy coś uda nam się 
uzgodnić z uczelnią na papierze albo w rozmowach, to 
na rezultaty musimy niestety dość długo czekać, przez 
ograniczenia komunikacyjne, techniczne albo formalne.

Jakie plany przed tobą i Samorządem? Co planu-
jecie w najbliższym czasie?

Jesteśmy na etapie całkowitej reorganizacji uczelni 
w związku ze zmianą Statutu UEK wynikającego z re-
formy szkolnictwa wyższego. Obecnie koncentrujemy 
się na tym, aby zapewnić studentom odpowiednie re-
prezentacje w gremiach uczelni i mocny głos w tema-
tach studenckich. Intensywnie pracujemy z władzami 
nad bieżącymi trudnościami z obsługą administracyj-
ną studentów w różnych obszarach. Sprawdzamy, czy 
przepisy nowego regulaminu studiów UEK mają zasto-
sowanie w rzeczywistości i czy odpowiadają na potrze-
by wszystkich grup społeczności akademickiej. Dosto-
sowujemy regulamin samorządu do nowych realiów 
ustawowych i prawa wewnętrznego uczelni. Oczywi-
ście, w tym trudnym czasie zmian organizacyjnych nie 
zwalniamy tempa z naszymi projektami. Zakończy-
liśmy wyjazd integracyjny i szkolenia dla studentów 
I roku, pogotowie sesyjne w sesji poprawkowej oraz 
wyjazd szkoleniowy dla członków Parlamentu. W cią-
gu najbliższych tygodni czeka nas finał Planera UEK, 
czyli rozdanie studentom kalendarzy akademickich 
oraz szkolenia dla starostów grup dziekańskich.

Na koniec krótka ocena – czy Samorząd jako in-
stytucja się sprawdza?

Samorząd jest najlepszym rozwiązaniem jakie ist-
nieje, by osiągnąć to, do czego został powołany. Za-
pewnia studentom wpływ na to, czy czerpią korzyści 
z kilku lat spędzonych na uczelni. Będąc częścią śro-
dowiska akademickiego gwarantuje aktywne uczest-
nictwo, współudział w decydowaniu o kierunkach 
rozwoju szkoły wyższej. Oczywiście, wszystko uza-
leżnione jest od postaw samorządu, a więc czy działa 
prężnie i w jakich obszarach, oraz od otwartości władz 
uczelni na współpracę. Moim marzeniem jest, by na 
koniec kadencji studenci i pracownicy UEK chwalili 
Parlament Studencki UEK za prospołeczne postawy, 
aktywność, sumienność i za świetny klimat do pozna-
wania ludzi, tworzenia relacji na całe życie, do rozwo-
ju indywidualnych umiejętności. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w re-
alizacji planów.

Rozmawiał Robert Rataj

Tawerna 
Żeglarska
Stary Port

ul. Straszewskiego 27 
(wejście od 

ul. Jabłonowskich)

11.01, sobota
Koncert na Nowy Rok

godz. 21:00
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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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Joseph Campbell, antropolog, religioznawca i je-
den z najważniejszych mitografów XX wieku, anali-
zując setki różnych mitów różnorodnych kultur za-
uważył, że większość z nich ma wiele wspólnych cech 
i wątków.

Samo słowo „mit” ma dwa podstawowe znacze-
nia. Jedno współczesnte, pejoratywne, używane jako 
zaprzeczenie prawdy („mitem jest, że…”) i drugie, 
klasyczne, wedle którego mit to „opowieść o bogach, 
demonach, legendarnych bohaterach i nadnatural-
nych wydarzeniach, będąca próbą wyjaśnienia od-
wiecznych zagadnień bytu, świata, życia i śmierci, 
dobra i zła oraz przeznaczenia człowieka”1.

Zdaniem Campbella wszędzie tam, gdzie żyli 
ludzie, tkwiły mity. Religia, sztuka, filozofia, widze-
nia senne, a nawet przełomowe osiągnięcia nauki 
i techniki wywodzą się z jego magicznego kręgu. 
Magicznego, ponieważ „symbole mitologiczne nie 
są produktami celowej pracy ludzkiej, nie można ich 
bowiem wynaleźć, zamówić ani na zawsze zniszczyć, 
lecz są spontanicznymi wytworami naszej psychiki 
i w każdym z nich kryje się, niczym w zarodku, po-
tęga źródła, które je wydało”2. Kanałem tego źródła 
jest tzw. nieświadomość zbiorowa, pojęcie zaczerp-
nięte z prac Carla Gustava Junga, psychologa głębi, 
ucznia, a później krytyka Zygmunta Freuda (stąd też 
koncepcje Campbella umieszczane są w nurcie tzw. 
jungowskiej analizy mitologii i religii). Nieświado-
mość zbiorowa różni się tym od indywidualnej (zna-
nej m.in. z psychoanalizy Freuda), że zawiera wro-
dzone i tkwiące potencjalnie w każdej istocie ludzkiej 
kolektywne wzorce doświadczenia, niepochodzące 
z indywidualnych doświadczeń jednostki. Nieświa-
domość zbiorowa jest wspólna dla wszystkich ludzi 
i składa się z „elementarnych idei”: archetypów3, 
a nie stłumionych doświadczeń traumatycznych 
konkretnego człowieka. 

Archetypy pojawiają się w świadomości w formie 
symboli, ich treść zawsze wyraża się metaforycznie. 
Przykłady archetypów: cień – wzorzec zwierzęcej 
strony natury człowieka; matka – symbol natury, ży-
wicielki, macierzyństwa; bohatera – człowieka, który 
pokonuje zło i uwalnia własny naród od zniszczenia. 
Zdaniem Campbella na całym świecie w różnych 
okresach ludzkich dziejów pojawiały się one pod róż-
nymi przebraniami, kostiumami. Różnice wynikały 
z lokalnych warunków (np. geograficznych czy wy-
stępującej flory i fauny) i historycznych. 

Monomit bohatera
W swojej książce Bohater o tysiącu twarzy, Cam-

pbell korzystając z metody porównawczej, przedsta-
wia schemat drogi bohatera. Można go zaprezento-
wać następująco:
1.  Bohater prowadzi zwykłe, mało znaczące życie.
2.  Coś go wyrywa z tej codzienności: wojna, los, za-

danie do wykonania, próba realizacji wielkiego ma-
rzenia, spotkania z Nieznanym.

3.  Spotyka mentora, który wskazuje mu drogę do re-
alizacji zadania.

4.  Odkrywa w sobie jakieś niezwykłe moce albo ta-
lenty, które były do tej pory uśpione. Często 
mentor pomaga mu je sobie uświadomić, 
przećwiczyć.

5.  W trakcie prób okiełznania swoich mocy 
bohater często daje się im uwieść i po-
znaje w ten sposób smak zła obecnego 
w nim samym. Spotkanie z Nieznanym 
prowadzi do poznania samego siebie, 
osobistych pokus i ograniczeń.

6.  Bohater zostaje poddany próbie, 
bądź szeregu prób, z których wy-
chodzi obronną ręką – pokonuje 
samego siebie. Świadomie wy-
biera dobro i dzięki temu sta-
je się silniejszy.

7.  Tak wzmocniony może w końcu pokonać wrogów, 
przyczyny zewnętrzne.

8.  Zdobywa jakiś skarb: niezwykły przedmiot, umie-
jętność itp.

9.  Z tym skarbem wraca do domu rodzinnego, ojczy-
zny. Jego życie i osób w jego otoczeniu ulega prze-
mianie. Bohater jest spełniony4.

Nie wszystkie mity powielają ten schemat w ca-
łości, niektóre pomijają jedne punkty (np. spotkanie 
z mentorem), za to dodają inne. Pomimo tego, zda-
niem Campbella, tak wygląda podstawowy mito-
logiczny wzorzec drogi bohatera. Obecny zawsze 
i wszędzie, zarówno w religiach, mitach i baśniach, jak 
i współcześnie w telewizji, filmach, książkach i grach 
komputerowych5.

Potrzeba mitu
Człowiek potrzebuje mitu, aby w określony spo-

sób wytłumaczyć sobie świat, wprowadzić harmonię 
między swoim życiem a rzeczywistością. Według 
Campbella wraz z usunięciem, ograniczeniem lite-
ratury greckiej, łacińskiej i biblijnej z edukacji, zagu-
biona została cała zachodnia tradycja informacji mi-
tologicznej. Dzięki niej jednak, jego zdaniem, łatwiej 
spostrzegano związek pomiędzy tym, co przytrafia 
się nam w życiu, a historią, którą „nosimy” w umy-
śle. To, co się dzieje w świecie, tak obeznany człowiek 
potrafił widzieć w znanej już mu perspektywie. Mit 
był wskazówką jak żyć, miał ścisły związek z głęboki-
mi problemami wewnętrznymi, pomagał przekraczać 
kluczowe etapy w życiu: z dziecka w dorosłą osobę, 
z chłopca w mężczyznę, z dziewczynki w kobietę i, 
w końcu, z życia do śmierci, Jak zauważył dzienni-
karz Billy Moyers w rozmowie z Campbellem: „Mity 
to opowieści o naszych trwających wieki poszukiwa-
niach prawdy, sensu, znaczeń. Wszyscy odczuwamy 
potrzebę opowiedzenia i zrozumienia naszej historii. 
Wszyscy usiłujemy zrozumieć śmierć i jakoś sobie 
z nią poradzić. (…) Potrzebne nam jest życie, abyśmy 
mogli dostrzec to, co wieczne, dotknąć go, zrozumieć 
jego tajemnicę, dowiedzieć się, kim jesteśmy”6.

Współcześnie brak wielkich mitów, jak i etosu, 
jest zdaniem tego mitoznawcy jedną z przyczyn 
przemocy w Ameryce7. Problemy związane z wie-
lokulturowością byłyby łatwiejsze do pokonania, 
gdyby funkcjonowała tzw. „mitologia niesformuło-
wana”, niepisane reguły mówiące jak postępować 
i spajające społeczeństwo. Brak „mitologii niesfor-
mułowanej” wymusza większą restrykcyjność pra-
wa. To strach przed nim, a nie poszanowanie dla 
etosu staje się zatem lepiszczem społeczeństwa. Tam 
gdzie nie ma starych mitów (np. młodzież nie ma już 
styczności ze starymi, ugruntowanymi obrzędami 
związanymi z dojrzewaniem), powstają nowe, które 
ta młodzież już sama sobie wymyśla. Stąd zdaniem 
Campbella występowanie młodocianych gangów 
z własnymi obrzędami inicjacyjnymi. Nie zostali oni 
poprawnie wprowadzeni w swoją społeczność, stąd 
ich własna moralność. Jest to niebezpieczne, ponie-
waż ich nowe prawa nie są przecież prawami całego 
społeczeństwa.

Co ciekawe, Campbell krytykuje np. kościół ka-
tolicki za to, że nie potrafi wpasować się w nowe 
czasy, nie potrafi przeformułować swoich „mitów” 
tak, aby pasowały do obecnego stanu społeczeństwa, 
nauki i techniki. „To co było dawniej cnotą, dzisiaj 
jest grzechem. A wiele z tego, co kiedyś uważano za 
złe, dziś stało się bieżącą koniecznością. (…) Dawna 
religia przynależna jest innej epoce, innym ludziom, 
innej hierarchii ludzkich wartości, innemu światu. 
Cofając się w przeszłość, zrywasz kontakt z rytmem 
historii”8. 

Zdaniem Campbella obecnie potrzebujemy no-
wego „planetarnego” mitu, dzięki któremu jednostka 
utożsamiałaby się nie z jej własną, lokalną grupą, ale 
z całą ludzką społecznością. Chociaż główne moty-
wy mitów są te same, na ich poszczególny kształt ma 
wpływ to, w jakiej zamkniętej społeczności powstały. 
Często zamiast wzajemnego zrozumienia, szukania 
wspólnych podstaw, powstaje konflikt – poszczegól-
ne mity z różnych kultur ścierają się ze sobą.

Mit w popkulturze.
W nowoczesnym świecie, zgodnie z „rytmem hi-

storii”, powstają nowe metafory dla starych prawd. 
Na przykład to, co kiedyś symbolizował ptak (wy-
zwolenie się ducha z więzów przykuwających go do 
ziemi) obecnie uosabia także maszyna: samolot. Rów-
nież w wynalazku XIX wieku, kinematografii, nowe 
wersje mitów służą uniwersalnym prawdom. Space 
opera Gwiezdne Wojny George’a Lucasa jest ilustracją 
zmagań, jakie człowiek toczył od zawsze, a mianowi-
cie pokazaniem, że nie powinien poddawać się potę-
gom zewnętrznym (tutaj potężnemu Imperium, które 
kontroluje sporą część galaktyki), ale im rozkazywać. 
Główna postać, Luke Skywalker, przechodzi punkt po 
punkcie wszystkie etapy klasycznej drogi bohatera9. 
Ta saga filmowa jest ciekawa, ponieważ reżyser two-

rząc scenariusz w dużej mierze oparł się wprost na 
pracach Campbella. 

Jak widać, na przykładzie Geor-
ge’a Lucasa można całkiem dobrze 
opowiedzieć na nowo prastarą histo-
rię bohatera. Jednak współcześnie 
ten monomit można spożytkować 
o wiele bardziej cynicznie i wyko-

rzystać wpływ, jaki ma on na maso-
wą publiczność. Zauważył to m.in. 
Tomasz Stawiszyński i w rozdziale 
swojej książki poświęconym micie 
w telewizji porównuje reality show do 
symulakry, w której zaciera się gra-
nica miedzy prawdą a fałszem, ory-
ginałem a kopią. W ta-
kich programach jak  
np. Big Brother, słowo 
reality jest jawnym 

Potrzeba mitu
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fałszem, „Bo przecież w tych programach nic nie jest 
<rzeczywiste>. Choć ich twórcy przekonują, że po-
kazują rzeczywistość <taką, jaką jest>, tak naprawdę 
z pełną świadomością produkują – często doskonałą 
formalnie – imitację”10. Jego zdaniem wystarczy po-
liczyć, ile osób po takim programie coś osiągnęło, ile 
zostało „odkrytymi” ze względu na swój talent, a ile 
było jedynie zręcznym efektem reżyserskim speców 
od marketingu. Fałszywa jest tutaj obietnica kariery, 
ponieważ utożsamia się ją z popularnością. Tak ro-
zumiana sława nie jest więc efektem ubocznym cięż-
kiej pracy, ale celem, do którego się dąży. Bohater, 
który w sumie nic nie uczynił, znany jest z tego, że 
jest znany. Autorzy takich programów dają swojej 
publiczności przed telewizorami kompletny mit po-
zwalają przebyć z uczestnikiem całą (wyreżyserowa-
ną) drogę, a nie tylko jej zupełnie inicjalny fragment. 
Publika ogląda jego wzloty i porażki, gdy z kogoś 
nieznanego, dzięki uczestnictwu w programie, staje 
się „kimś” i osiąga spełnienie, nagrodę.

Schemat drogi bohatera w Top Model lub X Factor 
może przebiegać tak:
1.  Bohater prowadzi zwykłe, anonimowe życie.
2.  Odkrywa w sobie zaczątki jakiegoś talentu.
3.  Obietnica spełnienia marzenia wyrywa go z rutyny 

życia, zgłasza się do programu.
4.  Jego talent, potencjał jest jeszcze mocno uśpiony, nie-

poddany obróbce przez zatrudnionych w programie 
specjalistów (fryzjerów, nauczycieli tańca itd.)

5.  Spotyka mentora, owych specjalistów, którzy wska-
zują mu drogę do realizacji zadania.

6.  Bohater zostaje poddany próbie, bądź szeregu prób, 
z których wychodzi obronną ręką. To rola jury, któ-
ra go ocenia. 

7.  Tak wzmocniony może w końcu pokonać innych 
uczestników.

8.  Zdobywa sławę i popularność.
9.  Z tym „skarbem” wraca do domu rodzinnego. We-

dle publiczności i niego samego jego życie i osób 
w jego otoczeniu ulega przemianie. Bohater jest 
spełniony.

Tego rodzaju programy nie mają wcale nikogo 
„wyłaniać”, czy w żaden sposób sprzyjać rozwojowi 
kultury czy muzyki, ponieważ ich twórców w rzeczy-
wistości nie interesuje ani kultura, ani muzyka. Jedy-
ne, na czym im zależy, to wpływy z reklam wyświetla-
nych między kolejnymi fragmentami show. Zdaniem 
Stawiszyńskiego uczestników takich programów 
ogranicza płaszczyzna ekranu, na którym się znajdują. 
Zwykle nie mają już szans wyrwać się z niego i pójść 
dalej w świat. Są zamknięci w fikcyjnych przestrze-
niach, „labiryntach wypełnionych po brzegi zbioro-
wymi snami i pragnieniami spetryfikowanych przed 
telewizorami widzów. Chcących nieustannie oglądać 
tę samą baśń: o wielkich sukcesach, ale i wielkich po-
rażkach. O łzach radości i łzach rozpaczy. O brzyd-
kich kaczątkach przemieniających się we wspaniałe 
łabędzie. (…) Każdy widz z osobna bowiem pragnie 

mitu, ale publiczność – milionowe słupki oglądalno-
ści, anonimowy tłum złakniony igrzysk – domaga się 
także ofiar”11.

Robert Szewczyk

1.  Słownik PWN, dostępny online: https://sjp.pwn.pl/sjp/
mit;2568108.html [ostatnia wizyta 20.03.2019].

2.  J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przekł. A. Jankowski, Po-
znań 1997, s. 19.

3.  J. Campbell, Potęga mitu, przekł. I. Kania, Kraków 2007, s. 69.
4.  Na podstawie: T. Stawiszyński, Potyczki z Freudem. Mity, pułapki 

i pokusy psychoterapii, Warszawa 2013.
5.  W klasycznych grach fabularnych (ang. RPG, skrót od role-playing 

game) obecny tu schemat jest wykorzystywany w prawie każdej 
produkcji. Często gracz tworzy swojego bohatera od podstaw 
określając jego imię, płeć, podstawowe cechy fizyczne i charakte-
ru. Nigdy jednak tak tworzona postać nie jest personą z rozwinię-
tymi już umiejętnościami, potrafiącą sobie bez problemu poradzić 
w zastanym świecie. Dopiero z czasem, w miarę przeżywanych 
przygód i podejmowanych decyzji, staje się silniejsza. Niektóre 
gry pozwalają na ukończenie gry bohaterem, który nie zawsze po-
dejmował dobre decyzje, a nawet otwarcie stawał po stronie zła, co 
w klasycznym micie o bohaterze nie ma miejsca.

6.  J. Campbell, Potęga mitu, przekł. I. Kania, Kraków 2007, s. 23.
7.  Na podstawie: J. Campbell, Potęgi mitu, pierwsze wydanie z 1988 

roku.
8.  J. Campbell, Potęga mitu, przekł. I. Kania, Kraków 2007, s. 32.
9.  Przykłady innych filmów, w których można zauważyć etapy 

drogi bohatera: Gladiator, Braveheart, Władca pierścieni, Król lew, 
Harry Potter, Igrzyska śmierci, Matrix, filmy z superbohaterami: 
Iron Man, Spiderman, itp.

10.  T. Stawiszyński, Potyczki z Freudem. Mity, pułapki i pokusy psycho-
terapii, Warszawa 2013, s. 39.

11.  T. Stawiszyński, Potyczki z Freudem. Mity, pułapki i pokusy psy-
choterapii, Warszawa 2013, s. 41.

Jesteście rannymi ptaszkami czy nocnymi mar-
kami?
Kasia: Ja zdecydowanie jestem nocnym markiem. 

Mój mózg uruchamia się około godziny 11 w nocy i wte-
dy umiem pracować, uczyć się, grać na pianinie najlepiej.

Jacek: U mnie podobnie. Bardzo łatwo się przesta-
wiam, żeby chodzić coraz później spać i nie jestem już 
w stanie funkcjonować o 7 rano – to są dla mnie abs-
trakcyjne godziny. 

Czyli tekst Waszej najpopularniejszej piosenki 
„Dziś późno pójdę spać” nie był przypadkowy 
i Wasz proces twórczy częściej pojawia się pod-
czas godzin nocnych.
J: Tak, zdecydowanie. Teksty przychodzą często 

w nocy.

Z rodzeństwem pracuje się w lepiej, łatwiej?
J. Nam się po prostu dobrze pracuje z Kasią, bo my 

długo już gramy ze sobą.
K: Od czasów gimnazjalno-licealnych. 10 lat przy-

najmniej już w różnych składach ze sobą gramy. 
J: Nie jest to właśnie tylko kwestia tego, że jeste-

śmy rodzeństwem, ale też tego, że te lata pracujemy 
ze sobą muzycznie. Teraz z Bartkiem Łuczkiewiczem 
i Marcinem Ścierańskim, z którymi zagraliśmy pierw-
szy koncert w poszerzonym składzie, również nam się 
rewelacyjnie współpracuje. 

K: Bardzo dobrze się dogadujemy i widownia też 
mówiła, że było czuć, że się lubimy bardzo.

Czy pomysł na poszerzenie składu na tę trasę 
[wywiad robiono w lutym 2019r. – red.] był od 
początku powstania płyty czy pojawił się póź-
niej?
K: Gramy na tej trasie razem z Bartkiem i Marci-

nem 8 z 18 koncertów – tam, gdzie jest największa wi-
downia. 

J: Pomysł pojawił się dosyć wcześnie, bo już grając 
koncerty latem zeszłego roku, gdzie byliśmy we dwój-
kę i myśleliśmy poważniej o tym, by poszerzyć skład. 

Graliśmy do tej pory w klubach do 300-400 osób, ale 
zdając sobie sprawę, że pojawią się także koncerty na 
większych scenach czy występy plenerowe, już ten 
pomysł był w fazach planowania.

Na Waszej płycie są też piosenki jak „Turysta”, 
którą wykonywaliście w poprzednich składach, 
np. Hollow Quartet. Zatem ile lat czeka się na 
„Niemożliwe”?
J: To jest dobre pytanie, bo najwcześniejszy utwór 

z tej płyty to właśnie „Turysta” i ja tę piosenkę napisa-
łem około 5 lat temu. Zatem tyle to trwało.

Jaki jest najważniejszy przekaz tego albumu?
K: Na pewno chcemy przekazać, żeby bardzo żyć 

tu i teraz. Nie dawać się zwyciężyć pogoni za sukcesem 
i pogoni za tym, żeby 
być takim, jak mó-

wią nam media. Bardzo dużo śpiewamy o próbie po-
czucia się zadowolonym z tego, co jest. Mamy też trochę 
tekstów onirycznych, lekko absurdalnych. W tekstach 
Jacka pojawia się dużo koncepcji filozoficznych.

J: To, co powiedziała Kasia to na pewno główne 
spoiwo, które najbardziej przewija się przez tę płytę. 
Jednak pojawiają się też inne, mniej abstrakcyjne wąt-
ki, np. utwór „Wzięli zamknęli mi klub” jest o tym, 
że zamknęli mi mój ulubiony klub. Wszystko kręci się 
wokół tego, żeby żyć chwilą, doceniać to, co jest. Bo to, 
co jest – jest niemożliwe. 

Grają „Niemożliwe”
Studenci, którzy chodzą późno spać. Studenci, którym zamknęli ulubiony klub. Studenci, którzy założyli zespół, a ich nazwa kojarzy się 

z alkoholem. Można rzec: typowi studenci. Tyle że oni zrobili także coś niemożliwego. Ich debiutancka płyta „Niemożliwe” stała się z miejsca 
jednym z najbardziej udanych debiutów ostatnich lat, a bilety na ich koncerty wyprzedają się bez wyjątku. Jacek i Kasia Sienkiewiczowie  

– rodzeństwo tworzące zespół Kwiat Jabłoni – opowiedzieli nam o tym, jak dzięki jabolowi można odnieść sukces w muzyce.

str. 20
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Co czuliście po wydaniu tej debiutanckiej płyty?

K: Czuliśmy się przez dłuższy czas, że coś, co wy-
dawało się niemalże niemożliwe, stało się prawdą. 
Dalej jesteśmy wzruszeni i to było bardzo ekscytują-
ce. Ja nie do końca chciałam uwierzyć, gdy przyszły 
pierwsze kartony z płytami. Cały czas miałam uczu-
cie, że może coś jednak na końcu się wywróci i to się 
nie uda. Jak poszliśmy do sklepu 1 lutego [dzień pre-
miery płyty – red.] i stała tam ta płyta, to po prostu 
staliśmy w milczeniu i z zadowoleniem patrzyliśmy 
na tę półkę. To jest coś, na co pracowaliśmy latami, 
próbując także innymi składami i nie jest to takie pro-
ste, żeby to się udało.

Ruszyła niedawno wasza trasa po Polsce promu-
jąca ten album. Co się zmieni teraz poza dawa-
niem autografów na płytach? Na premierowym 
koncercie mogliśmy usłyszeć też piosenki, któ-
rych nie ma na płycie – czy to zapowiedź czegoś 
konkretniejszego?
J: Mamy parę piosenek nowych, które chcemy po-

woli wprowadzać do naszego repertuaru. Oczywiście 
myślami jesteśmy bardzo głęboko jeszcze w tej płycie 
i chcemy jak najwięcej ją promować, ale to nie ozna-
cza, że nie mamy już kolejnych pomysłów i tego, że 
coś się już gromadzi. Dlatego też nie chcieliśmy ogra-
niczać się na koncertach tylko do 12 utworów, które są 
płycie, bo też jest inny oddźwięk, gdy gramy piosen-
kę, która jest nieznana. 

Jesteście z Warszawy – całe życie spędziliście 
w tym mieście? 
J: Urodziliśmy się w Warszawie, jednak większość 

dzieciństwa spędziliśmy w małej, cichej miejscowości 
pod Warszawą i tam praktycznie do studiów się 
wychowaliśmy. 

K: My jesteśmy tak w rozerwaniu. Bardzo 
się cieszymy, że możemy spędzać sporo cza-
su w domu rodzinnym, gdzie jest spokój i jest 
las, ale z Warszawą łączy nas przynajmniej pół 
życia. 

Zadałem to pytanie w kontekście coraz więk-
szej popularności muzyki folkowej, także wśród 
osób z wielkich miast. Jak sami określiliście 
podczas koncertu, również gracie „słowiań-
skie melodie” – skąd waszym zdaniem bie-
rze się ten fenomen?
J: Masz rację, ja uważam, że jest bardzo 

duże zapotrzebowanie na muzykę, która jest 
naturalna, która nawiązuje do folkowości. 
Szczególnie widać to wśród osób miesz-
kających w miastach, którzy są już zmę-
czeni tą muzyką elektroniczną, klubową 
i szukają jakiegoś oddechu. To tłumaczy 
powstawanie wielu zespołów podob-
nych do naszego, np. jest Tęskno, Misia 
Furtak i wiele innych zespołów. Chodzi 
mi tu o to, że ta muzyka jest oddechem, 
a nie takim dionizyjskim, elektronicznym 
wstrząsem. Wynika to z tego, że ludzie 
są zmęczeni biegiem i tego oddechu fak-
tycznie potrzebują.

Czego słuchacie na co dzień?
K: Słuchamy bardzo wielu rodza-

jów muzyki – od popu, poprzez coun-

try, jazz do muzyki klasycznej, której u nas dużo. To, 
czego ja słucham ostatnio więcej, to na pewno Dave 
Matthews Band, wydali płytę w listopadzie, jest feno-
menalna i słucham jej bardzo często.

J: Ja się ostatnio zainteresowałem Bassem Astralem 
i strasznie mi się to podoba. Jednak trudno mi odpo-
wiedzieć ogólniej, bo nie mam takiego jednego ulubio-
nego wykonawcy. Raczej krążę po wszystkich stylach 
muzycznych i przez to, że studiuję na Akademii Mu-
zycznej, to muszę słuchać dużo muzyki klasycznej.

Graliście kiedyś koncerty uliczne? Gdzie was 
można było spotkać?
K: Graliśmy na przykład na ulicy około 1,5 roku 

temu w Kazimierzu Dolnym. To były wakacje, wyje-
chaliśmy z naszym poprzednim składem Hollow Qu-
artet na taką mini trasę. Po koncercie, od rana ustawi-
liśmy się na rynku, bez żadnego nagłośnienia i wtedy 
też mi się głos mocno zdarł. Bardzo się ludziom podo-
bało, długo graliśmy i uważam, że granie na ulicy jest 
korzystne. 

J: Zależy od miasta, bo w Warszawie trudno jest 
grać na ulicy, ale Sopot jest takim miejscem, gdzie 
grajkowie uliczni są bardzo pozytywnie odbierani. 

To ja zapraszam do Opola, na ulicy Krakowskiej 
czy Rynku nieraz zdarza, że koncertów obok sie-
bie jest kilka, zwłaszcza w terminach około-fe-
stiwalowych. A czy czujecie się już po wydaniu 
płyty popularni?
J: Czasami zatrzymują już nas na ulicy. Najmocniej 

widzimy po reakcjach na Facebooku i Instagramie, że 
skala odbiorców rośnie praktycznie 

wykładniczo i to jest niesamo-
wite. Również widzimy to po 

zainteresowaniu koncertami, praktycznie ich nie pro-
mujemy, a jednak się regularnie wyprzedają. 

To praktycznie kwestia kilku miesięcy, gdy wasz 
zasięg zwiększył się skokowo.
K: Tak jest, początkowo nas to przerażało, nie ra-

dziliśmy sobie z mediami społecznościowymi, ale te-
raz już jest lepiej, w kilka osób dajemy radę. 

J: Faktycznie nieraz jest trudno. Kiedy wydaliśmy 
płytę, to tych wiadomości nagle był milion. Trochę to 
nas przerosło, zwłaszcza jak się jeszcze robi inne rze-
czy, studiuje itd. to ciągłe odpisywanie ludziom jest 
skomplikowane. 

W piosence „Wzięli zamknęli mi klub” jest frag-
ment „po zajęciach pójdę właśnie tam” – co stu-
diujecie i jak wam się to przydaje w tworzeniu 
wWaszej muzyki?
K: Ja studiowałam muzykologię na Uniwersytecie 

Warszawskim – w zasadzie została mi już tylko do 
napisania praca magisterska. Studia na tym kierunku 
na pewno dały mi szerokie spojrzenie na muzykę, na-
uczyłam się, że w każdej muzyce może być coś dobre-
go. Mam ogromną ilość źródeł i inspiracji, więc jestem 
przekonana, że to musi się jakoś przejawiać w tym, jak 
piszę teksty czy podczas tworzenia aranżacji. To jest 
też dodatkowe wykształcenie, które mogę wykorzy-
stywać między innymi prowadząc audycje w studenc-
kim radiu Politechniki Warszawskiej.

Dobrze się gada z koleżanką po fachu. 
K: Dokładnie tak. 
J: A ja studiuję dwa kierunki. Jestem na piątym 

roku filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
na trzecim roku kompozycji na Akademii Muzycznej, 
więc siłą rzeczy oba te kierunki są dla mnie ważne 
pod kątem tworzeniu naszej muzyki. Zajęcia z kom-
pozycji umożliwiają mi rozwój tworzenia własnych 

kompozycji, a jeżeli chodzi o filozofię, to dała mi 
dużo przemyśleń i inspiracji do pisania tekstów. 
Myślę, że każdy mój tekst, który pojawił się na 
płycie jest mocno inspirowany moimi studiami 
filozoficznymi. 

Ostatnie pytanie, którego nie miałem zadać, 
ale po koncercie poprosiło mnie o to tyle 
osób, że muszę. W kwestii nazwy zespołu, 
Kwiat Jabłoni – jaka była jej geneza? Krótko: 
piliście to?

J: No właśnie nie, to jest taki paradoks. Fak-
tycznie nie piliśmy tego wina, bo ono wyszło 

z produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, 
czyli kiedy się urodziliśmy. 

K: Ale! Po jednym z koncertów nasz zna-
jomy przyniósł nam jabola własnej produkcji 
i był świetny. Mieliśmy okazję pić inne tanio 
wino jabłkowe i jest ono bardzo dobre. 

J: Mamy też taki pomysł, żeby nawiązać 
z tym znajomym współpracę i może kiedyś 
wypuści serię win „Kwiat Jabłoni”.

Dziękuję za rozmowę.

tekst: Marek Wiench
Fot. Wojciech Grzędziński

Artykuł pierwotnie ukazał się w:  
„Gazeta Studencka. Magazyn studentów  
Uniwersytetu Opolskiego”, marzec 2019.
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Kamera, akcja! Amator filmoznawstwa poszedł 
do kina. Ciekawa to była historia. Jakiś czas temu ru-
szyła akcja dla wszystkich posiadaczy benefitowskiej 
karty Multisport. Polegała ona na zbieraniu punktów, 
a w zamian oferowano atrakcyjne nagrody i bonusy. 
Jak za darmo, wchodzę w to. Odrobina wysiłku, ak-
ceptowanie regulaminów, rozwiązywanie quizów. 
Finalnie stać mnie było, by obejrzeć najnowszy film 
Quentina Tarantino. Czy była to moja najlepsza decy-
zja w życiu? Z pewnością nie żałuję kilogramów, któ-
re udało mi się zrzucić. Jestem bardziej hot, napewno. 
Wyrzeźbiłam sylwetkę, podkreśliłam mięśnie, chwila 
i będzie ze mnie sportowiec. 

Pewnego razu w Hollywood (2019). Tytuł nawiązu-
je do klasyki westernu, czyli Pewnego razu na Dzikim 
Zachodzie (ang. Once Upon a Time in the West). Nowy 
film Tarantino to z pewnością jedna z najgłośniejszych 
produkcji tego lata. Zabukowane miejsca i sale wypeł-
nione po brzegi przez głodnych seansu ludzi. Sensa-
cja wywołuje sztuczny tłum, co jest normą w czasach 
kapitalizmu. Wrócę do przeszłości, zmierzę się z te-
matem i przedstawię mój punkt widzenia, a kto wie, 
może rozbawię niejednego czytelnika? I to mimo tego, 
że niesmak pozostał do dziś. 

Na początek parę słów dotyczących samego twór-
cy. Quentin Tarantino urodził się 26 marca 1963 roku 
w Knoxville. Jest kultowym amerykańskim twórcą 
kina, który na swoim koncie ma takie tytuły jak Pulp 
Fiction, Django czy Bękarty wojny. Początkowo zajmo-
wał się wyłącznie pisaniem scenariuszy, by po zdo-
byciu odpowiednich środków zaprezentować własne 
produkcje. Każde z jego dzieł nawiązuje do innego ga-
tunku, co sprawia, że są one nadzwyczaj charaktery-
styczne. Dominują brutalne sceny z licznymi odniesie-
niami do popkultury. Do współpracy zaprasza wiele 
gwiazd światowego formatu, a także pojawia się epi-
zodycznie w większości swoich filmów.  

Od premiery Pewnego razu w Hollywood minął już 
jakiś czas, wydawałoby się, że zagoił on rany. Nale-

ży uprzedzić, że chciałoby się, żeby to wszystko, co 
związane było z filmem, okazało się clickbaitem, ta-
kim swoistym zachęceniem do głębszej analizy, a pod 
koniec wyjdzie wyśmienita recenzja. Na marne szu-
kać. Film wywołał kontrowersje na długo przed wej-
ściem do kin, po czym w ekspresowym tempie po-
dzielił publiczność na dwa obozy – fani historii kina 
kontra randomowi (czyt. przypadkowi) widzowie. 
Moim zdaniem skandalem jest jednak wypuszczenie 
na duży ekran niezrozumiałych treści. Bije egoizm je-
dynaka, bo to nic innego, jak prezent ode mnie – dla 
mnie. Frajdę czerpią z niego tylko ci, których na co 
dzień fascynuje oderwanie od świata żywych. Biada 
niedzielni laicy. 

Film najlepiej opisuje brak fabuły czy narracji. Nie 
ma mowy o jakimkolwiek ciągu zdarzeń, nie zostało 
zbudowane napięcie, na które z utęsknieniem czeka-
łam. Mediana (punkt środkowy) została na lekcjach 
matematyki. Bez historii, a więc i bez szans na zro-
zumienie. Film przepełnia także przesyt szczegółów, 
trzeba wychwytywać najmniejsze detale dostrzegalne 
tylko dla najbardziej bystrego oka. Całość podzielona 
została na obrazy, które rejestrują życie na przełomie 
lat 60. i 70. Co za tym idzie, pełno tu mnóstwo smacz-
ków dla fanów sławnej ery. Powroty do poprzedniej 
epoki ostatnio chętnie się klikają. Konstrukcja słaba, 
wyssana z palca i wiele ujęć, które nie nawiązują do 
niczego – czy to celowy zabieg, eksperyment, który 
w normalnym filmie nie miałby prawa bytu? Skąd taki 
pomysł? Na to pytanie może sobie odpowiedzieć tylko 
elita podróżująca w wytworach wyobraźni. 

Generalnie film jest za długi jak na proste zesta-
wienie dwóch ikon. Przystojny Rick Dalton (Leonardo 
di Caprio) to reprezentacja doskonałego motywu nie-
spełnionych marzeń i pogoni za sławą. Postać przeży-
wa kryzys i robi to w stylu „czekam na Oscara”. Brzmi 
znajomo. Przeciwieństwem jest jego przyjaciel, kaska-
der, Cliff Booth (Brad Pitt), przedstawiany jako super-
bohater na ogół zajmujący się sprawami niezwiąza-

nymi ze swoją fuchą. Do tego w jest fatalnej kondycji 
finansowej, lecz mimo wszystko widać w nim zado-
wolenie z życia. Jest godzien podziwu i wzbudza sym-
patię – idealny kompan. I jeszcze ten słodki psiak...

Atmosferę jak z obrazka i świetny hipisowski kli-
mat znajdziemy w jednym urywku, gdy postać Bra-
da Pitta trafia do dzielnicy z kempingami, w której 
zamieszkuje subkultura. W rzeczy samej jest to frag-
ment niezwiązany z pozostałymi, ale w jakiś sposób 
przykuwa wzrok. Zabrakło jednak w filmie zawiąza-
nia głębszych relacji ludzkich. Idąc tropem wyciąga-
nia „dodatnich plusów” – na godną uwagi zasługuje, 
przełomowa w karierze di Caprio, rozmowa z Alem 
Pacino. Poruszyła mnie też dziewczynka, która daje 
lekcję i wskazówki aktorowi. O mały włos przez Sha-
ron Tate (Margot Robbie) popłynęłaby mi łezka. Wzru-
szający moment, w którym oglądała na ekranie samą 
siebie. I ten smutny brak uznania... Doceniam wkleje-
nie postaci Romana Polańskiego (Rafała Zawieruchy). 
Polsko, nic tylko się cieszyć.  

Rzekłabym coś o puencie, ale doszukać się jej nie 
mogę. Wieńcząca dzieło brutalna masakra wywołała 
głębokie zażenowanie. To chyba było jednak faux pas 
(czyt. fopa), zbyt wiele tu czarnego humoru. Skreślam 
ten dzień z pamięci…a ponoć to wersja light. Jeśli jest 
to dramat, kryminał, to ja mam długie nogi i rzęsy. 
Ładnie wyreżyserowane sceny, sławne twarze, ale 
w rezultacie zero przemyśleń, inspiracji i natchnień. 
Brud i syf w pozornie doskonałym świecie. Zasko-
czeniem są pozytywne odczucia, które płyną z ust 
innych recenzentów. Umówmy się – nazwisko Taran-
tino obok tytułu robi robotę. To pewne uproszczenie, 
ale za każdym razem, kiedy cokolwiek w filmie mnie 
zaczynało wciągać, kończyło się fiaskiem. Nie odlecia-
łam do Hollywood. Na American dream mogę liczyć 
tylko w Malibu, gdy w tle leci piosenka Miley Cyrus. 
Ogólnie to nie polecam grzebać za tym filmem po In-
ternecie.

Katarzyna Głowacka

Pewnego razu we Wroclawiu
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Rozdział I
28 czerwca wczesnym rankiem udajemy się Wizzairem 

z Krakowa do Kijowa. Dla 3 osób z 4 jest to pierwsze zetknię-
cie z transportem powietrznym. Koszt biletu to okokoło 90 
złotych plus 40 złotych na osobę za 32 kilogramów bagażu 
rejestrowanego na całą grupę. Lot mija całkiem przyjemnie, 
jednakże dla mnie i mojego druha samoloty raczej nigdy nie 
staną się ulubionym środkiem transportu. Nie polubiliśmy 
się z nimi. Po wylądowaniu i wybraniu pieniędzy z Revoluta 
udajemy się Yandexem do zamówionego na Airbnb miesz-
kania. Właścicielką jest Amerykanka mieszkająca w Kijowie, 
która bez problemu pozwala nam wymeldować się dopiero 
1 lipca o 16, co jest dla nas zbawienne, gdyż samolot mamy 
o 19 z hakiem. Za noc na 1 osobę wychodzi ok. 25 złotych 
i zważając na standard i lokalizację (1,5 kilometra od Majda-
nu) jest to cena więcej niż zadowalająca. Na stolicę Ukrainy 
mieliśmy przeznaczone aż 4 dni, co samo w sobie jest sporą 
ilością czasu, a na dodatek męska część grupy była już w Ki-
jowie 2 lata temu. Postanowiliśmy jednak odświeżyć sobie 
pamięć, a przy okazji pokazać dziewczynom miasto. Udali-
śmy się też w kilka nowych miejsc, ale o tym za chwilę. 

Kijowa jako takiego bardziej opisywać nie będę, gdyż 
w Internecie jest multum relacji i informacji z tego miasta. 
Na przestrzeni 4 dni odwiedziliśmy: Majdan, Matkę Ojczy-
znę wraz z muzeum (A i Mt weszli na sam pomnik, na tarczę, 
co kosztowało około 300 hrywien na osobę), Ławrę Peczer-
ską, Łuk Przyjaźni, ZOO (niezbyt imponujące, ale buduje się 
nowa część i w niedalekiej przyszłości może być znacznie le-
piej), budynek hotelu Salute, funikular, plaże nad Dnieprem 
i wiele, wiele pomniejszych miejsc. Z opcji jedzeniowych 
polecam Family House w muzułmańskiej dzielnicy Kijowa, 
około kilometr od ZOO (świetny falafel, porcje ogromne) 

i restaurację Mitla obok Majdanu. Z barów, znaleźliśmy 
całkiem przyjemny pub zaraz obok Majdanu: ПАБ “Пивна 
на Майдані”. Po mieście poruszaliśmy się w zdecydowanej 
większości Boltem lub Yandexem, parę razy metrem. 

Spokój pobytu, już w dniu wylotu, zmącił telefon z wy-
pożyczalni Vladex w Ałmatach, w której mieliśmy zamó-
wionego Dustera 4x4, kóry miał czekać na nas o 7 rano na 
lotnisku. Okazało się, że samochód jest zepsuty i może być 
podstawiony dopiero dzień później – niechętnie, ale przy-
staliśmy na tę propozycję (i jak się później okazało nie był 
to jedyny problem). Po tych kilku niezbyt intensywnych 
dniach udaliśmy się na lotnisko Boryspol, skąd mieliśmy lot 
do Ałmaty linią Ukrainian airlines. Niestety Mt musiał nas 
opuścić w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, powróci on jednak 
do nas w dalszej części podróży. 

Lot przebiegł całkiem spokojnie, jednak ilość miejsca nie 
pozwoliła mi na sen, całe szczęście na pokładzie dostaje się 
posiłek, co trochę zrekompensowało niewygodę. Na lotni-
sku kupiliśmy kartę SIM, wyciągnęliśmy pieniądze z Revo-
luta i Yandexem udaliśmy się do pokoju (w końcu była 
4 rano). Na szybko zarezerwowaliśmy nocleg w Academic 
Apartments (75 złotych za 3 osoby w pokoju 3 osobowym). 
Standard niezbyt wygórowany, ale ujdzie. Pobudka nastą-
piła koło południa i udaliśmy się do restauracji Navat na 
śniadanie/obiad. Bardzo smaczne i solidne porcje. W planie 
mieliśmy przeznaczyć ten dzień na zwiedzanie, ale najpierw 
chcieliśmy wymienić dolary w banku na Tenge. Stojąc w ko-
lejce zdarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał nawet 
w najgorszych snach. Zadzwonił Pan z Vladexa, że samo-
chód owszem, będzie, ale dnia następnego wieczorem. Po 
długich rozmowach stwierdziliśmy, że nam to nie odpowia-
da i że chcemy kontakt do jakiejkolwiek innej wypożyczalni, 

która ma dostępny samochód na już. Niestety oferta nie była 
korzystna – 94$ za dzień, przy niecałych 55$ we Vladexie, 
robi różnicę

Nie wiedząc co począć, udaliśmy się do pierwszej lepszej 
knajpy, żeby usiąść i pomyśleć. Traf chciał, że był to Craft Bar. 
Gdy składaliśmy zamówienie okazało się, że kelner mówi 
po polsku i pracował w Krakowie. Bardzo się zaangażował 
w pomoc w poszukiwaniu samochodu. Niestety, albo nigdzie 
ich nie było, albo nie dało się wyjechać poza Ałmaty, albo nie 
były dostępne dla obcokrajowców. Wtedy zdarzyła się ko-
lejna dziwna rzecz – najwyraźniej słysząc o naszych proble-
mach z pomocą przyszedł do nas właściciel, który okazał się 
Polakiem. Mieszka tam kilka lat, ma restaurację i uczy krav 
magi. Opowiedział nam, że to tutejszy standard i trzeba się 
przyzwyczaić, a na dodatek obwiózł nas po najważniejszych 
atrakcjach miasta (Wielkie Jezioro Ałmatyńskie, Kak Tobe, 
Zielony bazar itd.). Ałmaty całkiem przypadło nam do gustu, 
miasto jest zadbane i bardzo przyjemne. Widok gór dookoła 
jest wspaniały, chociaż smog mają porównywalny lub więk-
szy niż w Krakowie. Wszystko ułożyło się bardzo dobrze, 
jednakże nadal nie mieliśmy samochodu na następny dzień. 
Jedząc kolację w Craft Barze (podobno najlepsze hamburge-
ry w Azji Centralnej – potwierdzamy, może być to prawdą, 
a ceny są krakowskie) stwierdziliśmy, że przebolejemy 94$ 
na dzień (potem się okazało, że za opłatę gotówką dostaje się 
10% zniżki) i pojedziemy. Zapytaliśmy naszego nowego kole-
gi, Żenji, czy nie ma ochoty jechać z nami do Kanionu, nad Je-
ziora Kaindy i Kolasi oraz do Parku narodowego Ałtyn Emel, 
bo mamy jedno wolne miejsce. Po chwili namysłu zgodził się 
i umówieni na 8 rano następnego dnia pod hotelem Astana, 
gdzie mieściła się wypożyczalnia, rozeszliśmy się.

Rozdział II
O godzinie 8 udajemy się spacerem do hotelu Astana 

(10 minut od naszego pokoju), podpisujemy umowę (całą 
po rosyjsku), płacimy gotówką w tenge (200$ kaucji zablo-
kowane na karcie) i stajemy się posiadaczami Renault (!) 
Dustera 4x4. Co ciekawe, pani z wypożyczalni zawiado-
miła nas, że trzeba tankować benzynę 98, ewentualnie 95. 
W późniejszym czasie okazało się to bardzo trudne w wy-
konaniu. Był to mój pierwszy raz za kierownicą samochodu 
z automatyczną skrzynią biegów, więc emocje i stres były 
niemałe. Podjechaliśmy pod pobliskiego McDonalda, gdzie 
umówiliśmy się z Żenją (już wtedy poinformował nas, że 
się spóźni godzinę). Posililiśmy się śmieciowym jedzeniem 
i o 9.00 byliśmy gotowi to wyjazdu (tego dnia czekała nas 
trasa do Saty, a po drodze miał być czas na spokojne zwie-
dzanie Kanionu). Po kolejnej godzinie oczekiwania (już 2 go-
dziny spóźnienia!) napisaliśmy do naszego nowego kolegi, 
żeby się pośpieszył, bo nie mamy czasu. Niestety, on miał go 
w nadmiarze i ciągle kręcił, kiedy będzie. Musiał jechać do 
kantoru, do kolegi itd. Bardzo zdenerwowa-
ni (było już po 10, a wyjazd miał być o 8) po-
stanowiliśmy, że dziewczyny pójdą na małe 
zakupy, a ja poczekam na Żenję. Niestety,  

Wyjaśnienie: podróżujemy w 4 osoby, 2 mężczyzn i 2 kobiety. Dla łatwiejszego opowiedzenia historii ich pseudonimy to M (ja),  
Mt (mój druh), A i J. W podrózy spędzilismy 33 dni: 23 w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie oraz 10 w Europie.

Z ANAlOGIeM 
PO  ANAlOGOWyCH  KRAJACH

Śpiewająca wydma  
w Parku Narodowym Ałtyn 

Emel w Kazachstanie

Bogactwo i przepych 
Astany (obecnie 
Nursułtan)
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J i A zdążyły wrócić, było po 11, a Kazacha nadal nie było. 
Nasze zdenerwowanie sięgało zenitu i podaliśmy południe 
jako deadline. Jak można się spodziewać, w południe też się 
nie zjawił i zaczekaliśmy ostatnie pół godziny. Miał szczę-
ście, zdążył w ostatniej chwili. W udawanych dobrych hu-
morach pojechaliśmy w stronę Kanionu Szaryńskiego. 

Nie powiem, jazda po mieście przyprawiała mnie o szyb-
sze bicie serca, nie jestem przyzwyczajony do wciskania się 
między samochody i ciągłego trąbienia. Z czasem szło mi 
coraz lepiej, zacząłem wyprzedzać, omijać dziury lewym pa-
sem i czuć się pewniej. Niestety, ciągłość jazdy była co chwilę 
przerywana przez słaby pęcherz towarzysza. W ostatniej wio-
sce przed Kanionem postanowiliśmy zatrzymać się na posi-
łek i zakupy. Pech chciał, że w drugim kluczyku bateria była 
bardzo słaba i samochód zamknął się bez nas w środku i włą-
czył! Gwoli wyjaśnienia, samochody w tamtym rejonie świa-
ta mają dwa kluczyki, fabryczny, nieużywany i drugi, chyba 
z alarmem i dodatkowymi bajerami. Właśnie ten kluczyk był 
powodem naszych problemów. Staliśmy wokół zamknięte-
go samochodu, który miał włączony silnik i nie potrafi liśmy 
wejść do środka. Ja z Żenją poszliśmy na zakupy spożywcze 
(po owoce, pieczywo, napoje różnego rodzaju) i w poszuki-
waniu baterii, J i A zaś zostały i telefonicznie próbowały roz-
wiązać problem razem z panią z wypożyczalni. Po pewnym 
czasie „włamały” się do środka, jednakże samochód ciągle 
wył. Po odczekaniu kilkunastu minut sytuacja się unormo-
wała i dostaliśmy rozkaz używania kluczyka fabrycznego. Po 
tych emocjach zgłodnieliśmy i udaliśmy się na szaszłyki z ba-
raniny i herbatę z mlekiem i solą. Wszystko było bardzo dobre 
i tanie (szaszłyk z baraniny 350 tenge). Po tych perturbacjach 
i spóźnieniu Kazacha czas zaczął nas gonić, więc szybkim 
tempem udaliśmy się do Kanionu. Niestety, jak praktycznie 
nigdy tam nie pada, tak wtedy padał deszcz i wiał niesamo-
wicie mocny wiatr. Mnie i Żenję utrzymywał, gdy próbowa-
liśmy stracić równowagę, natomiast dziewczyny ledwo stały 
na nogach. Zostawiliśmy samochód około kilometr od asfal-
towego parkingu i udaliśmy się doliną do rzeki i Eko Parku. 
Widoki bardzo ładne, jednak wiatr i deszcz uprzykrzały nam 
życie. Po dotarciu na miejsce nasza trójka miała plan wra-
cać tą samą trasą, ale Żenja postanowił pokazać nam „ładne 
widoki”. Powiem szczerze, był to bardzo głupi pomysł i nie 
wiem, dlaczego się na to zgodziliśmy. W trampkach, krótkich 
spodenkach, w deszczu i przy zachodzącym słońcu wspinali-
śmy się po skałach Kanionu, a miało to być szybkie wyjście… 
Przestraszeni i wściekli na Kazacha, nie mając innego wyjścia, 

szliśmy za nim. Całe szczęście przeżyliśmy i z perspektywy 
czasu możemy powiedzieć: było warto! Widoki niesamowi-
te. Z Kanionu wyjechaliśmy po 19, a ciemno robiło się po 20. 
Jazda po tych dziurawych i krętych drogach w nocy nie jest 
najprzyjemniejszą czynnością. 

Całe szczęście około 21 dotarliśmy bezpiecznie do Saty 
i z pomocą Żenji (zadzwonił do właściciela domu gościn-
nego) trafi liśmy do celu. Na miejscu mieliśmy załatwiony 
nocleg z wyżywieniem (150 złotych na Airbnb za 4 osoby) 
oraz transport nad jeziora Kaindy i Kolsai (dodatkowe 50$). 
Niestety okazało się, że bilety wjazdowe trzeba dodatko-
wo opłacić, co nas bardzo zdenerwowało (a to dodatkowe 
80 złotych). Żenja się wykłócił, że nad Kolsai nie płacimy, 
ale nad Kaindy już musieliśmy (50 złotych za samochód 
i 4 osoby). Wieczorem biesiadowaliśmy do późnej nocy, 
a rano po śniadaniu wyruszyliśmy nad jeziora. Gdybym 
wiedział, że nad Kolasi jest równiutki asfalt, to wzięlibyśmy 
tylko transport nad Kaindy. Nad pierwszym zbiornikiem 
wodnym spędziliśmy około 2 godzin, ale obeszliśmy go tyl-
ko do połowy. Kolsai okazało się bardzo ładnym miejscem, 
cichym i mało uczęszczanym przez turystów. Podczas po-
wrotu do Saty okazało się, że nabawiłem się dość silnego 
zatrucia pokarmowego. Przez nieuwagę do śniadania wypi-
łem wodę z butelki, którą Żenja uzupełnił z kranu. Mając na 
uwadze popołudniową długą trasę do Parku Narodowego 
Ałtyn Emel nie była to dobra wiadomość, po wyjeździe Mt 
do Polski zostałem bowiem jedyną osobą z prawem jazdy. 
Nie chcąc tracić wycieczki nad Kaindy udałem się w podróż 
wraz z J, A i Żenją. Droga była trudna, nasz Duster raczej 
miałby ciężko. Po drodze nasz kierowca chciał do naszego 
UAZ-a załadować dodatkowo czteroosobową rodzinę, któ-
rej RAV4 nie dał rady. Początkowo chcieliśmy się zgodzić, 
ale gdy okazało się, że opłata tej czwórki idzie dodatkowo 
do kieszeni kierowcy (plus nasze 30$), stwierdziliśmy, że 
jednak pojedziemy sami (i tak jechał z nami jakiś starszy 
pan na doczepkę). Po prawie dwóch godzinach podróży 
i 20 minutach spaceru dotarliśmy nad jezioro. Jest bardzo 
piękne i ciekawe, ale nie robi takiego wrażenia jak Kolsai. 
Na dodatek dookoła jest niesamowicie brudno – śmieci są 
dosłownie wszędzie! Zjedliśmy drugie śniadanie i udaliśmy 
się na obiad. Mój stan nie pozwalał na przyswojenie jakie-
gokolwiek posiłku, więc zacząłem wcinać Enterol i pić elek-
trolity. Droga była długa, dziurawa i męcząca. Po drodze 
szukaliśmy stacji paliw z benzyną 95/98, a gdy bak robił się 
coraz bardziej pusty postanowiliśmy dotankować 10 litrów 
92, bo 80 to już przesada. W połowie drogi zatrzymaliśmy 
się w jakiejś mniejszej miejscowości w poszukiwaniu od-
powiedniego paliwa (znalazło się!) oraz zrobiliśmy zakupy 
w sklepie. Tam pierwszy raz usłyszeliśmy ulubione pytania 
ludzi z Azji Centralnej. Ile lat? Ile dzieci? Żona/mąż jest? 
Niestety, większość naszych odpowiedzi nie pokrywała się 
z oczekiwaniami i wywoływała zaskoczenie. Rekordzista 
w wieku 35 lat miał już 2 żony i 4 dzieci. Po 20 dotarliśmy do 
siedziby strażników parku. Plan zakładał spanie w guestho-
usie, jednak wiedzieliśmy, że nasz nowy kolega nie pozwoli 
sobie na ten wydatek. Na dodatek wziął namiot (docelowo 
pięcioosobowy, ale ledwo zmieściliśmy się tam w dwójkę – 
dziewczyny spały w samochodzie). Podczas tego wieczoru 
okazało się, że Żenja ma przy sobie sporo niezbyt legalnych 

środków odurzających. Trochę nas to zdenerwowało, ponie-
waż nie chcieliśmy być zatrzymani przez policję, gdy on jest 
chodzącym sklepem z używkami.

Rano wzięliśmy mapę parku i najpierw pojechaliśmy na 
wydmę. Droga była równa, ale bez asfaltu (średnia prędkość 
80km/h). Byliśmy pierwszymi gośćmi tego dnia, więc na pia-
sku nie było żadnych śladów. Upał był niesamowity, więc 
nie mieliśmy siły, żeby przejść całą wydmę szczytem. Prze-
szliśmy kawałek i za radą Żenji zjechaliśmy z niej na tyłkach 
(miało to wywołać „śpiew”). Faktycznie zadziałało – podczas 
zjazdu wydobywał się bardzo donośny dźwięk! Po dopro-
wadzeniu się do stanu pozwalającego na jazdę samochodem 
udaliśmy się w trasę do gór Aktau i Katutau. Tam niestety 
droga była fatalna. 80 km jedziemy około 3h, jeśli nie dłużej. 
Klimatyzacja ledwo wyrabiała, a spalanie wzrosło do ponad 
11 litrów na każe 100 kilometrów. Błędem było niezatanko-
wanie do pełna przed parkiem, więc ze strachu przed pustym 
bakiem dotarliśmy tylko do jednego z pasm (tych znajdują-
cych się dalej – w tym momencie wyjdę na ignoranta, ale nie 
mogę sobie przypomnieć, czy były to Aktau, czy Katutau). 
Po dotarciu na miejsce pospacerowaliśmy dnem wyschniętej 
rzeki, porobiliśmy parę zdjęć, zjedliśmy w wiacie i uciekliśmy 
w drogę powrotną (upał okrutny, ja mam astmę i źle znoszę 
upały, a J po prostu źle znosi upały). Na tę część podróży za-
mieniłem się miejscem z A, stwierdziliśmy, że policja raczej 
tutaj nas nie złapie. Po wyjechaniu na asfalt wróciłem za kół-
ko i popędziliśmy do Ałmatów drogą przez Kapszagaj (jest 
tam płatna autostrada, za którą trzeba zapłacić aż... 2 złote). 

O 20 dotarliśmy do myjni, którą polecił nam Żenja (nieca-
łe 30 złotych za mycie z zewnątrz i w środku) i poszliśmy coś 
zjeść. Na oddanie samochodu byliśmy umówieni dzień póź-
niej rano, ale postanowiliśmy załatwić wszystko dzisiaj. Poże-
gnaliśmy się z Kazachem i napisaliśmy do wypożyczalni, czy 
możemy oddać samochód o 21. Odpowiedź była pozytywna, 
więc z zadowoleniem czekaliśmy na odbiór. Niestety, okaza-
ło się, że dopiero o 21.30 będziemy mogli wyjechać z myjni. 
Drugi raz napisaliśmy do pani z zapytaniem, czy 22 będzie 
OK? Odpowiedź kolejny raz była pozytywna. Okazało się, że 
znalezienie stacji i jazda po ciemku w Kazachstanie nie nale-
ży do łatwych, więc do hotelu Astana dotarliśmy dopiero ok 
22.30 (nie informowaliśmy o spóźnieniu, bo wyszliśmy z za-
łożenia, że skoro każdy z Kazachów ma luźne poczucie cza-
su, to i my raz możemy). Pod hotelem okazało się, że Duster 
jest bardzo porysowany, całe drzwi, zderzaki, i tak dalej. Pan 
z wypożyczalni jednak stwierdził, że „wsjo haraszo, spasiba”. 
Kaucja po tygodniu wpłynęła na konto, więc nie mamy wię-
cej pytań. Nocleg mieliśmy przy głównej ulicy Dostyk (koło 
Craft baru) w hostelu Asia. Standard 5/10, osobno pokoje mę-
skie i żeńskie, ale cena 10 złotych rekompensuje wszystko. 
Po kąpieli i próbie lokalnego koniaku okazało się, że mamy 
scyzoryk Żenji. Szybki kontakt i zostałem wytypowany do 
pójścia z nim na piwo (skorzystałem, a dziewczyny poszły 
spać). Biesiadowaliśmy do 4.30 rano i na odchodne dostałem 
papierosy Kazachstan (jakby ktoś z nas palił) 
i ulubiony serek A na kanapki (miły gest!). 
Pobudka była zaplanowana na 6.30, więc nie-
zbyt miałem czas, żeby się wyspać. Taksówką 
(po drodze złapała nas policja za prze-
jazd na wczesnym czerwonym) 
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Sklepienie kadej 
kirgiskiej jurty. 

Wzór ten znajduje się 
w herbie Kirgistanu

Jazda konna nad jezioro 
Songköl w Kirgistanie, 

na wysokości ok. 3600m.n.p.m

Przerwa w jeździe konnej 
nad jezioro Songköl



29NR 7 (128) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2019 ŁÓDŹ/TORUŃ

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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udaliśmy się na marszrutkę do Biszkeku. Po 2 godzinach na 
dworcu (nie wiedzieć czemu żadna marszrutka nie jechała), 
poznaniu kolegi z Izraela, rosnącej frustracji i szukania alter-
natywy w postaci jazdy prywatnym samochodem, kasa się 
otworzyła i po około 4 godzinach bez większych przygód do-
staliśmy się do Biszkeku. Tego dnia mieliśmy jeszcze w planie 
zjeść coś i załatwić transport do Kochkor, gdzie załatwiliśmy 
sobie 3 dniową jazdę konną nad jezioro Songköl…

Rozdział III
Po wylądowaniu na dworcu zachodnim w Biszkeku zro-

biliśmy mały rekonesans dotyczący transportu do Kochkor. 
Prywatny samochód, po negocjacjach, kosztował ok 1300-1800 
sumów, natomiast busik jakieś 370 za osobę. Postanowiliśmy 
tym razem nie korzystać z dobrodziejstw tanich taksówek 
i wybraliśmy marszrutkę. Najpierw jednak udaliśmy się do 
znalezionej w internecie chińskiej restauracji. Porcje były nie-
samowicie (!!) duże, jednakże sama jakość niezbyt wysoka. Ra-
chunek wraz z napojami zamknął się w okolicach 1200 sumów 
(co z perspektywy czasu było głupie – mogliśmy zainwesto-
wać w taksówkę i zjeść w Kochkor…), a część jedzenia wzięli-
śmy na kolację. Po drodze na dworzec staliśmy się niespodzie-
wanie małą atrakcją. Młody Kirgiz bardzo chciał zrobić sobie 
z nami zdjęcie (które wykonał), a następnie przez parę chwil 
szedł przed nami robiąc relację live znajomym z naszego spa-
ceru. Następnie starszy pan zapytał, skąd jesteśmy (myślał, że 
z Francji), a na odpowiedź, że z Polski usłyszeliśmy Guten Tag.

 Dygresja 1: Nie wiem, skąd skojarzenie, że jesteśmy 
z Francji, ale zarówno w Kazachstanie, Kirgistanie, 
jak i Uzbekistanie większość osób myślała, że właśnie 
z tego kraju pochodzimy.

Po krótkim spacerze kupiliśmy bilety i zadomowiliśmy 
się w wysłużonym Sprinterze. Nikt z nas nie spodziewał się, 
że będziemy siedzieć w środku półtorej godziny… Dopiero 
po takim czasie kierowca wyruszył, ale w sumie się nie dzi-
wię – zmieścić kilkanaście osób, a do tego telewizor, krze-
sełka dziecięce, kojec, 10 kartonów ciastek, łopatę, taboret, 
stolik i bagaże to wielka sztuka. Podróż mijała całkiem przy-
jemnie, a droga była dwupasmowa w obie strony! Niestety 
nad moją głową przez całą drogę wisiało dziecko, co sku-
tecznie utrudniało oparcie się o fotel. Po drodze zatrzyma-
liśmy się na posiłek i WC, a pod koniec jazdy rozpętała się 
straszna burza, nic nie było widać i lało ja z cebra. Byliśmy 

pierwszymi osobami, które opuściły busik i podziwiam kie-
rowcę, że chciało mu się wyładować cały ekwipunek podróż-
nych, żeby wydobyć nasze 3 plecaki (były na samym dnie). 
Na „dworcu” w Kochkor zrobiliśmy szybkie zakupy (zapas 
wody, orzechy i przekąski) i poszliśmy do Happy Hostel, 
którego właścicielem jest fi rma Kyrgyz Nature Travel. Na 
miejscu przyjął nas brat właściciela i było naprawdę przy-
jemnie, nawet pomimo braku prądu przez pewien czas. 

 Dygresja 2: Za 3 dniowy horse trekking zapłaciliśmy 110$ 
za osobę. W tej cenie były 2 dni jazdy konnej, 3 posiłki 
dziennie (poczęstunek z jeszcze ciepłym samogonem w ce-
nie ), transport z jeziora Songköl do Kochkor samochodem 
i transport z Kochkor do Kyzart również samochodem. Za 
jedną noc w hostelu zapłaciliśmy około 25 złote od osoby

Rano szybkie śniadanie i razem z naszymi nowymi 
kompanami z Azji (Tajem, Tajką i Chińczykiem) udaliśmy 
się 7 osobowym Fordem Galaxy do miejscowości Kyzart, 
skąd miała zacząć się nasza przygoda. Na miejscu zjedliśmy 
solidny obiad u rodziny właściciela koni i po „nauce jazdy” 
ruszyliśmy w drogę. Nauka wyglądała następująco: 

– Wiesz, jak jest po rosyjsku lewo i prawo?
– Tak.
– No to jedziemy.
To by było na tyle. Warto nadmienić, że nikt z nas jeździec-

twem się nie zajmuje i samo obcowanie z końmi było cieka-
wym doświadczeniem. Dziwne natomiast było to, że J dosta-
ła największego ogiera z całej grupy. Jak się później okazało, 
był nie do ogarnięcia. Kopał i gryzł inne konie, przepychał 
się i nie chciał się słuchać (chylę czoła i podziwiam J za to, że 
dotarła bezpiecznie na miejsce, ponieważ czasami koń miał 
bardzo, bardzo głupie i niebezpieczne pomysły). Sama jazda 
przebiegała raczej bezproblemowo, czasami zwierzęta nie 
chciały słuchać poleceń typu: jedź, stój, ale od razu pomagali 
nam przewodnicy. Momentami było naprawdę bardzo stro-
mo. Po dotarciu na najwyższy punkt przeprawy nad jezioro 
(jeśli dobrze pamiętam, 3600m.n.p.m), dostaliśmy 30 minut 
przerwy na zdjęcia i odpoczynek. Do tego momentu nasze 
tyłki i nogi raczej nie odczuły jazdy, dopiero podczas zjeż-
dżania ze szczytu zrobiło się boleśnie i nieprzyjemnie. Sama 
jazda zajęła nam około 6 godzin (docelowo miało to być mak-
symalnie 4, a może tylko 2 i pół!). Pogoda było nieprzyjem-
na, zimno dawało się we znaki, a po pewnym czasie zaczęło 
mocno padać. Całe szczęście, że od momentu przyjazdu na 
miejsce do nocy biesiadowaliśmy wraz ze wszystkimi miesz-
kańcami 4 jurt, więc nawet nie odczuliśmy brzydkiej pogody. 
Problem zaczynał się, gdy mieliśmy ochotę na spacer albo na 
skorzystanie z toalety, ale nie takie rzeczy człowiek znosił. 
Nasza trójka miała docelowo własną jurtę, tak samo jak Azja-
ci, jednakże po zobaczeniu, że w środku nie ma łóżek, tylko 
pojedyncze materace, a pod nimi goła ziemia, stwierdzili-
śmy, że śpimy w szóstkę w jednej pod czymkolwiek się da. 
W nocy było bardzo zimno. Naprawdę nikt z nas nie spo-
dziewał się, że będzie aż taka niska temperatura. Rano ciężko 
było wstać, ale słońce zachęcało do wynurzenia nosów spod 
kołder. Po śniadaniu mieliśmy zaplanowaną szybką jazdę 
(około 2 godzin) do następnego skupiska jurt i okazało się, że 

to będzie dosłownie szybka jazda. Trasa przebiegała wzdłuż 
jeziora i była bardzo malownicza, problem stanowiło jednak 
tempo przewodników, którzy doskonale się bawili zmusza-
jąc nasze konie do szybkiej jazdy. Koniec końców każdy był 
zadowolony, bo trochę adrenaliny nikomu nigdy nie zaszko-
dziło (muszę jednak przyznać, że więcej w życiu na konia 
nie wsiądę). Kolejne jurty były już zdecydowanie bardziej 
przystosowane pod turystów. Były łóżka, prąd, boiska do 
siatkówki i piłki nożnej. Niestety, brakowało trochę tej at-
mosfery z poprzedniego obozowiska. Mając przed sobą cały 
dzień i połowę następnego spacerowaliśmy po okolicznych 
pagórkach i wzdłuż jeziora, bawiliśmy się z dziećmi (jedna 
z dziewczynek miała urodziny) i poznaliśmy drugie słowo 
po kirgisku: kapkatu (tz n. wyżej, dzieci ciągle to krzyczały, 
gdy huśtałem się z nimi na huśtawce. Pierwszym poznanym 
słowem było rahmat – dziękuję. 

 Dygresja 3: Nigdzie w życiu nie spało mi (nam?) się 
lepiej niż tam. Zero zasięgu, ciemno o 21 i duże zmę-
czenie powodowało, że spaliśmy po 10 godzin. Bardzo 
fajne uczucie.

3 dnia rano po śniadaniu przyjechał po nas kierowca 
i odwiózł do hostelu (podróż trwała około 2 godzin), gdzie 
czekał na nas obiad – oczywiście plov, jakbyśmy nie jedli go 
od kilku dni na praktycznie każdy posiłek, na zmianę z zupą 
z mantami. Obiad zjedliśmy w biegu, gdyż postanowiliśmy 
w 6 osób wziąć taksówkę do Biszkeku. Po krótkich negocja-
cjach stanęło na 1200 sumów na 6 osób! Bardzo dobra cena 
jak na mój gust. Na miejscu zameldowaliśmy się ok 17, po 
drodze kierowca musiał parę razy się zatrzymać i odwieźć 
naszych Azjatów tam, gdzie chcieli. My natomiast mieliśmy 
załatwiony nocleg w hotelu kapsułowym, gdzie czekał na 
nas Mt, który przyleciał z Polski przez Pragę i Stambuł, żeby 
kontynuować z nami podróż. Sam „hotel” był bardzo fajny, 
noc kosztowała jakieś 40 złotych i była pralka, więc czego 
więcej chcieć? Był tylko jeden problem, w kapsułach po za-
mknięciu drzwi nie dało się oddychać. Ktoś zdecydowanie 
czegoś nie przemyślał. Mając w zanadrzu wieczór i połowę 
następnego dnia (o 16 mieliśmy lot do Osz) szwędaliśmy 
się po stolicy. Niestety, za wiele do zaoferowania nie miała. 
Zjedliśmy obiad i udaliśmy się na poszukiwania złocistego 
trunku i dobrego wina. Wszystko co chcieliśmy zostało zna-
lezione, więc z czystym sumieniem poszliśmy spać. Następ-
nego dnia byliśmy umówieni z Tajem, że załatwimy Yande-
xa na 6 osób i weźmiemy go po drodze na lotnisko. Dopiero 
tam dorwaliśmy pamiątkowe magnesy (ja i J zbieramy) 
i pocztówki, w mieście jedyny sklep z suwenirami był w go-
dzinach otwarcia zamknięty. Zapomniałem powiedzieć, że 
odkryliśmy fenomenalną knajpę Chicken Star, gdzie za ok 
15 złotych są fantastyczne zestawy obiadowe (np. sushi, kur-
czak, sałatka, kalmary i frytki na jednym talerzu), zdecydo-
wanie polecam, jeśli ma ktoś akurat ochotę na coś innego niż 
manty, plov, szaszłyk lub słodycze (oczywi-
ście zawsze wszystko nam smakowało). Sa-
molot linii Air Manas wystartował o czasie 
i wyruszyliśmy w naszą 3trzecią podróż sa-
molotem do przygranicznego miasta Osz…
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Rozdział IV
Za co szanuję linie lotnicze Air Manas? Za wygodę 

i komfort lotu? Nie, było tak jak wszędzie indziej. Za szyb-
ką i sprawną odprawę? Nie, było tak jak wszędzie i jeszcze 
kazali ściągać buty. Za duży bagaż podręczny? Tak! 10 kilo-
gramów dla każdego i dodatkowo bagaż rejestrowany, tak 
to ja mogę jeździć! Po drodze na lotnisko zgarnęliśmy na-
szego przyjaciela Taja, na miejscu Pan Taksówkarz najpierw 
chciał dużo pieniędzy dopłaty za każdy bagaż (zamawia-
liśmy Yandex, więc nie miał takiego prawa), potem chciał 
dostać cokolwiek więcej, a stanęło na tym, że zostawiliśmy 
mu, zbywające nam, dwa baniaki wody. Lotnisko pełne było 
babć, pań i ciotek, a każda z nich wyglądała, jakby dzięki 
jednemu z tych lecących co 30 minut samolotów do Osz mia-
ła zrobić zakupy na bazarze i wrócić na wieczór zrobić ko-
lację. Samej podróży samolotem nie mam nic do zarzucenia, 
może tylko fakt, iż ludzie pchali się, jakby ktoś zaraz miał 
im zająć wyznaczone miejsce. A może to u nich normalne, 
przecież tutaj nie obowiązują kolejki (swoją drogą ciekawe, 
czy do gabinetu lekarza też pierwszy wchodzi ten, kto się 
wepcha). Podczas trwającej całe zniewalające 35 minut po-
dróży przez okna można obserwować zaśnieżone szczyty 
wysokich na kilka tysięcy metrów gór. Mt nie pozwolił niko-
mu z nas zasnąć, cobyśmy na pewno zobaczyli wszystko. Na 
lotnisku w Osz rozdawano darmowe karty SIM (mam kilka 
na zbyciu, jakby ktoś chciał), toteż wzięliśmy je z myślą, iż 
może uda nam się zdobyć Internet bez rejestracji i wpłaty – 
niestety jednak tak to nie działa. Znaleźliśmy taksówkarza, 
który zgodził się zawieźć nas do hostelu za dogodną dla sie-
bie i dla nas cenę (niestety Uber i Yandex tracą tutaj swoje 
zasięgi i powrócimy do nich dopiero w Kazachstanie). 

Zatrzymaliśmy się w bardzo, bardzo miłym hosteliku. 
Niekoniecznie ze względu na warunki sypialne (4 łóżka, 4 
szefeczki i jedno małe okno, klimatyzacji brak), ale ze wzglę-
du na strefę wypoczynku. Były tutaj kanapy, sofy, pufy, 
wszystko to (+kontakty) dostępne na zadaszonym patio 
a dodatkowo piłkarzyki, bilard, dart i pin-pong. Dziewczyny 
miały problem nas stamtąd wyciągnąć. Tego samego wie-
czoru zjedliśmy w pobliskiej knajpie (jedzenie średnie i dość 
drogie) i poszliśmy bliżej przyjrzeć się miastu. Niestety A po-
czuła się gorzej i wraz z J wróciły do hostelu, podczas gdy 

Mt i ja poszliśmy zdobyć świętą górę w Osz. Na szczycie, na 
który wbiegaliśmy, żeby zdążyć na zachód słońca, zaczepiły 
nas jakieś młodzieniaszki. Zapytali skąd my, czy umiemy coś 
po kirgisku i czy mamy Instagrama. Oczywiście zrobili sobie 
z nami kilka zdjęć, porozmawialiśmy o piłce nożnej i wrócili-
śmy do dziewczyn. Wieczór spędziliśmy z lokalnym piwem 
i winem, które zamiast być wytrawnym było najsłodszym 
w moim życiu. Kolejny dzień rozpoczęliśmy przed świtem, 
A bardzo, bardzo nalegała (czyt. Zmusiła), abyśmy weszli na 
tę górkę jeszcze raz. Kobiecie się nie odmawia, toteż od 5:30, 
ciesząc się przyjemnym chłodem (30 stopni) wyczekiwali-
śmy słoneczka. Ku naszemu zdziwieniu była tam całkiem 
spora grupa lokalnych ludzi, a kilku z nich minęliśmy gdy 
wbiegali na szczyt! Chwilę musieliśmy tam spędzić, gdyż 
nikt z nas nie przewidział, iż wschód jest zza gór, więc zoba-
czyliśmy go dobre 15 minut później niż podają ofi cjalnie. Cią-
głe wchodzenie i wychodzenie z klimatyzowanych pomiesz-
czeń oraz przeciągi nadwyrężyły gardło J i zmuszeni byliśmy 
odwiedzić aptekę (kupiliśmy produkt o tej samej nazwie co 
w Polsce, więc nie było się czego bać). Spacerkiem podeszli-
śmy pod pomnik Lenina (znajduje się on tuż przy głównej 
drodze), skąd udaliśmy się tam, gdzie wszyscy wiemy, że 
powinniśmy się udać – na bazar. Pech chciał, iż dotarliśmy 
przed 9, a stoiska otwierają się o 9, co oznaczało dokładnie 
tyle, że wciąż świeciło tam pustkami. Dziewczyny prawie 
kupiły tam spodnie, jednak byliśmy nieco zawiedzeni. Udało 
nam się spróbować ich dziwnych, mlecznych (kefi rowych?) 
napojów. Zrobiliśmy to tylko raz i szczerze, nawet nie chcę 
wracać w te ciemne zakątki pamięci, które mogłyby pomóc 
mi opisać ten smak. Po prostu nie. Zebraliśmy rzeczy z ho-
stelu i, wymieniwszy wcześniej pieniądze na walutę uzbecką 
(dostaliśmy dwa worki pieniędzy), pojechaliśmy do granicy. 
Okazało się to być znacznie bliżej niż lotnisko. 

Granica kirgisko-uzbecka w Osz jest niezwykle tłoczna. 
Wszędzie kolejki. Całe szczęście jako turyści mieliśmy osob-
ne bramki i wszędzie traktowano nas priorytetowo. Nie było 
nawet konieczności wypełniania karteczek migracyjnych, bo 
nasze zasoby pieniężne nie przekraczały 2000$ na łeb (heh, 
tyle to na całą podróż poszło!). No i tak dotarliśmy do kraju 
upałów, gorąca i chevroletów.

Rozdział V
TAXI NADA? CHEAP TAXI MY FRIEND!, NOT EXPEN-

SIVE TAXI MY FRIEND! DJENGI NADA? MONEY!, MO-
NEY!, SOM, RUBEL, DOLLAR! Po przejściu granicy zosta-
jemy wręcz zaatakowani przez taksówkarzy i cinkciarzy. 
Pomyśleć wtedy o czymkolwiek oprócz „a dajcie nam spokój, 
idziemy na nogach” jest niebywale ciężkie. Mimo wszystko 
postanowiliśmy zacząć się targować, coby nie jechać mar-
szrutką. Moje zdolności negocjacyjne na wyjeździe poszy-
bowały aż do chmur, więc to ja zacząłem nierówną walkę 
z taksówkarzami. Początkowa oferta 40000 sumów za osobę 
wzbudziła nasz uśmiech politowania (kierowca poważnie 
myślał, że się zgodzimy). Zaproponowałem 40000, ale za cały 
samochód. (tutaj uśmiech politowania powędrował w na-
szym kierunku). Koniec końców ustaliliśmy cenę 65000 za 
4 osoby do Andijan lub 70000 pod hotel (nikt chyba nie wątpi, 
że wybraliśmy ofertę 2 złote droższą). Samochód był klimaty-
zowany i po niespełna godzinie dotarliśmy pod Orient Hotel, 

300 metrów od dworca kolejowego (skąd mieliśmy pociąg do 
Taszkientu). Sam hotel bardzo, bardzo przyjemny. Klimaty-
zacja, chłodna woda, lodówka. Internet niestety tragiczny i ła-
zienka się zalewała, ale w ogólnym rozliczeniu było bardzo 
dobrze. 68$ (2 pokoje dwuosobowe) zapłaciliśmy w sumach, 
w banknotach 1000. Było tego 2 reklamówki. Młodzi ludzie 
w recepcji dzielnie liczyli pieniądze i nawet znaleźli małe 
braki. Musieliśmy dołożyć jakieś 5000 sumów dodatkowo, 
bo tyle brakowało w naszych kupkach zawiniętych gumkami 
recepturkami. Po szybkiej kąpieli i odpoczynku Mt i Ja udali-
śmy się w poszukiwaniu banku i karty SIM. Wymiana dola-
rów przebiegła bezproblemowo, kurs wyniósł około 8650 za 
1$ (w Uzbekistanie dostaliśmy trochę większe nominały, naj-
więcej 5000 i 10000, ale tak czy tak pieniędzy było multum). 
W banku mili pracownicy zagadali do nas, skąd jesteśmy, ja-
kie plany i w ogóle. Pokierowali nas też do salonu Beeline. Na 
miejscu okazało się, że jako obywatele kraju innego niż Uzbe-
kistan nie możemy otrzymać numeru w żadnym (!) punkcie 
oprócz głównej siedziby fi rmy. Sprawdziliśmy w kilku miej-
scach, tak, to niestety prawda. 

 Dygresja 4: Po Uzbekistanie poruszaliśmy się dosłow-
nie wszędzie taksówkami, są niebywale tanie (od 4000 
za przejazd) i łatwo je złapać, nawet jeśli nie mamy lo-
kalnych aplikacji (my kilka wypróbowaliśmy, ale najle-
piej i tak stać na ulicy i machać).

Tak więc udaliśmy się taksówką, którą zamówiła nam 
pani w punkcie Beeline, do głównej siedziby. Po pokonaniu 
formalności, odstaniu w kolejce i wydaniu, jeśli dobrze pa-
miętam, 40000 sumów, mieliśmy kilka gigabajtów Interne-
tu i rozmowy (smsów brak). Jako że byliśmy już strasznie 
głodni, poprosiliśmy taksówkarza, żeby zawiózł nas do re-
stauracji Taszkient, która znajdowała się w okolicach hotelu. 
Jakież było nasze zdziwienie, gdy zostaliśmy wywiezieni 
poza centrum, do przybytku o takiej samej nazwie! Zdener-
wowani i głodni udaliśmy się do miejsca, które nam wska-
zano. Niestety, wyszliśmy szybciej niż weszliśmy, gdyż oka-
zało się, że menu niet i w sumie to nawet nie mamy się jak 
dogadać. Zlokalizowaliśmy na mapie uprzedni cel i pieszo 
(w ponad czterdziestostopniowym upale) wędrowaliśmy 
do Taszkient Premium Restaurant. Po drodze uzupełniliśmy 
zapasy wody i gdy dotarliśmy na miejsce znów czekała nas 
niemiła niespodzianka. Knajpa, owszem, istnieje ale była to 
sala weselna. Miły pan pokazał nam włości, ale my już na-
wet nie mieliśmy sił na dalszy spacer ani łapanie taksówki. 
Wtedy poprosiliśmy właściciela (albo kierownika, w sumie 
nie wiadomo) o to, żeby zamówił nam taksówkę do JAKIEJ-
KOLWIEK restauracji, gdzie można COKOLWIEK zjeść. 
Żółty matiz wywiózł nas do Istambul Restaurant, która była 
przedstawiana jako super miejsce z doskonałym jedzeniem, 
a był to niestety marnej jakości lokal z równie marnej jako-
ści potrawami – nie żebyśmy narzekali, w podróży próbu-
jemy wszystkiego, ale w tamtym momencie 
mieliśmy ochotę na coś pewnego i dobre-
go. Żałuję, że nie zjedliśmy na ulicy, tak 
jak często to bywało. Miłym akcentem był 
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młody taksówkarz, który nie pozwolił nam, pomimo prób, 
zapłacić. Do tego powiedział, że nigdy nie był w Polsce, ale 
że widzimy się niebawem u nas! Po posiłku poszliśmy na 
małe zakupy, targ i do hotelu, żeby mieć siłę na wieczorną 
eksplorację. Kilka rundek w uno oraz kilka butelek złotego 
trunku i wina uzmysłowiło nam, że jesteśmy głodni i trzeba 
udać się do centrum zobaczyć jak miasto wygląda. Wygląda 
całkiem OK, dużo światełek, pomników, ładny park, pokaz 
kolorowych fontann z muzyką (tak, chyba mają tam za dużo 
wody). I w sumie to tyle. Na kolację zjedliśmy pizzę w cen-
trum handlowym (sic!). Byliśmy po prostu ciekawi, jak to 
wygląda. W środku zastaliśmy totalny armagedon. Multum 
ludzi, dzieci, głośna muzyka, ciuchcie, zabawki. Pan ochro-
niarz (paradoksalnie ochraniający ruchome schody) zrobił 
sobie z nami zdjęcie i wspominał, że dokładnie w tym miej-
scu ma zdjęcie również z innymi Polakami. 

Późnym wieczorem za 15000 sumów pojechaliśmy do 
hotelu, gdyż następnego dnia rano o 6.18 mieliśmy pociąg 
do Taszkientu. Andijan bardzo się nam spodobało, było wi-
dać (tak jak w Osz) całkiem inne podejście do spraw reli-
gijnych i czuć było muzułmański klimat. Praktycznie każda 
kobieta była okryta od stóp do głów. W późniejszym czasie 
dowiedzieliśmy się, że właśnie Osz i Andijan to najbardziej 
konserwatywne z miast w obu państwach.

Po pokazaniu biletów w punkcie kontroli przed dwor-
cem, przeskanowaniu bagażu i dostaniu pieczątki wpako-
waliśmy się do pociągu. Ku naszemu zaskoczeniu był to cał-
kiem przyjemny pojazd. Wagony otwarte, bez przedziałów, 
jako taka wentylacja i 6 godzinna podróż zleciała szybko. Po 
drodze mili panowie (siedziałem przy 4 osobowym stoliku) 
zaproponowali mi posiłek, ale podziękowałem i zamieniłem 
się z ich przyjacielem miejscem, żeby on mógł się posilić. J 
oczywiście przespała caluką podróż – nie wiem, jak ona to 
robi, ale wystarczy, że wsiądzie do czegoś, co się porusza 
i momentalnie zasypia. Bardzo ciekawym elementem w ko-
lei uzbeckiej są telewizory. Jest w nich dosłownie wszyst-
ko. Od miłosnej telenoweli przez teleturniej i stand-up po 
śmieszne reklamy i informacje, jak zachować się gdy, przy-
jadą saperzy na dworzec. W Taszkiencie przywitał nas taki 
upał, że głowa mała. Do tego kochani taksówkarze po raz 
kolejny myśleli, że trafi li na jeleni i za bagatela 40 euro (sic!) 
jeden z nich chciał nas zawieźć do mieszkania. 

 Dygresja 5: Mieliśmy zamówiony bardzo ładny aparta-
ment w „bogatym gett cie” i właściciel miał nam załatwić 
transport pod mieszkanie. Niestety pomylił godziny i by-
liśmy zdani na siebie. Za pomocą Yandexa sprawdzili-
śmy stawkę, którą trzeba wytargować (ok. 15000-20000 
sumów za 6 kilometrów). Niestety taksówkarz był nie-
ugięty i sobie poszedł (no gdzież za 40 euro, proszę pana!)

Przyjechał Yandex i nawet nie zdążyliśmy się rozsiąść, 
a już złapała nas policja (prawdopodobnie za nieprawidło-
we zatrzymanie). Nie wiem, jak to się skończyło, ale koniec 
końców pojechaliśmy w stronę kwatery, która nawet nie mia-
ła adresu (były to świeżo wybudowane bloki i całe osiedle).
Po przybyciu na miejsce doznaliśmy „delikatnego” szoku. To 
było w dosłownym znaczeniu nowobogackie gett o. Dookoła 
mur, szlaban, a dalej rozpadające się chałupki. Po miłym przy-
jęciu i przekazaniu mieszkania (był ojciec z synem, który pełnił 
rolę tłumacza) i wielkich przeprosinach, że nie ma zimnej wody 
pitnej (po 10 minutach przynieśli całą reklamówkę), siedzieli-
śmy przez chwilę w szoku oglądając mieszkanie, które się nam 
trafi ło. Klimatyzacja to nic, były ogromne żyrandole, dywany, 
dwie łazienki, 2 duże pokoje, piękna kuchnia i ogromny przed-
pokój. Zadowoleni postanowiliśmy chwilę odpocząć i wyprać 
ubrania. W międzyczasie szukając taksówki do centrum i miej-
sca, gdzie możemy zjeść, odkryłem uzbeckiego „Uber Eatsa”. 
Przez przypadek (Mt, J, A naprawdę to był przypadek!) zło-
żyłem zamówienie na burgera, więc zadecydowaliśmy, że 
dzisiaj na obiad jemy uzbeckie burgery. Po około 15 minutach 
zadzwoniła pani z restauracji, czy się nie pomyliłem, gdyż są 
dwa zamówienia w to samo miejsce, ale całe szczęście doga-
daliśmy i porozumieliśmy, a dostawca przyjechał z dwoma 
zamówieniami. Za posiłek zapłaciłem grubym plikiem bankno-
tów, którego nawet nie przeliczył. Jedzenie było bardzo dobre, 
więc szczęśliwi udaliśmy się do miasta na zwiedzanie. Nieste-
ty, centrum było wyłączone z jakiegokolwiek ruchu pieszego, 
gdyż prezydent miał jakiś event. Poszliśmy zatem obejrzeć ho-
tel Uzbekistan i okoliczne atrakcje, wypiliśmy po lemoniadzie 
i milkshake’u (pomyliłem go z shakiem z McDonald’s i niestety 
byłem niezadowolony). Wieczorem centrum zostało odbloko-
wane, więc spacerowaliśmy po głównym parku, widzieliśmy 
bibliotekę, parlament i inne tego typu budynki, a na sam koniec 
udaliśmy się na koło widokowe w wesołym miasteczku (było 
tam sporo atrakcji dla dzieci i miniaturki najsłynniejszych bu-
dowli Uzbekistanu). Przez przypadek zakupiliśmy kabinę VIP 
za 20000 sumów za osobę (wersja normalna była o połowę tań-
sza). Chyba było warto, wygodne fotele, klimatyzacja i piękny 
widok na zachodzące słońce nad stolicą Uzbekistanu. Było już 
późno, więc po chwili szwendania pojechaliśmy do mieszkania. 
Wieczorem naszła nas chęć na jakieś uzbeckie trunki alkoholo-
we. Niestety, w stolicy nie da się praktycznie nabyć alkoholu 
w normalnych sklepach. Byliśmy w kilku i możliwe było ku-
pienie jedynie piwa 0%. Mt i Ja, jako męska część grupy, po-
stanowiliśmy o 22 pojechać na drugi koniec miasta do sklepu 
alkoholowego (jest kilka w mieście i tylko tam, nie licząc jakiś 
lewych transakcji, można kupić alkohol). Ubożsi o około 25000 
za taksówkę w dwie strony, stratni godzinę, ale bogatsi o uzbec-
ki koniak i wódkę o nazwie minus 40 wróciliśmy z tarczą do 
dziewczyn. Wieczorem graliśmy w uno i pisaliśmy pamiętnik. 

Rankiem następnego dnia ze szczegółowym planem 
zwiedzania udaliśmy się na targ. Był wspaniały, ilość towa-
rów, różnorodność i życzliwość handlarzy przypadły nam do 
gustu. Kupiliśmy magnesy, kurkumę i szafran, a przy wyjściu 
arbuza i szaszłyka. Następnym celem był Biały Meczet. Nie-
stety dziewczyny nie zostały wpuszczone. My dopełniliśmy 
obowiązku i weszliśmy do środka. Kolejnym przystankiem 
był najsłynniejszy plov w Azji Centralnej (w Plov Center Ta-
shkent). Faktycznie był to najpyszniejszy plov, jaki kiedykol-
wiek jedliśmy! Rzeczywiście robią go w ogromnych garach 
i naprawdę je go mnóstwo osób (porcje były ogromne, zostało 
nawet na potem). Bardzo, bardzo polecamy. My jedliśmy 3 
rodzaje: 2 zwykłe, jeden z koniną i jeden z jajkiem. Po kilku 
godzinach w ponad 40 stopniowym upale pojechaliśmy odpo-
cząć do mieszkania, aby nabrać sił przed wieczornymi prze-
chadzkami. W trakcie jazdy stwierdziliśmy, że złocisty płyn 
bardzo by nam teraz się przydał. Powiedzieliśmy taksówka-
rzowi, żeby zawiózł nas do jakiegoś sklepu z alkoholem, nie-
stety ten, który odwiedziliśmy był zamknięty, więc ustawili-
śmy GPS na ten sam przybytek, co zeszłego wieczoru. Pani 
od razu nas rozpoznała i przypomniała sobie, że rozproszona 
dyskusją i doradzaniem nam zapomniała policzyć 2 piw. Ure-
gulowaliśmy zaległy rachunek i nabyliśmy parę nowych bute-
lek z uśmiechem żegnając się z miłą ekspedientką.

 Dygresja 6: To wcale nie było śmieszne, ale w pewnym 
momencie J poczuła, jak podeszwy jej butów topią się!

Gdy słońce chowało się za horyzontem zjedliśmy szybką 
kolację i metrem udaliśmy się znów do centrum. Widzieli-
śmy wieżę telewizyjną i mnóstwo pomników oraz memo-
riałów nad rzeką (bardzo przyjemne miejsce, polecamy!). 
Mt jako jedyny z nas nie jeździł na koniu, więc postanowił 
za 5000 sumów przejechać się po asfalcie w samym centrum 
Taszkientu na białym rumaku. Śmiechu było co niemiara, ale 
mógł odhaczyć kolejną aktywność. Na sam koniec udaliśmy 
się głównym deptakiem (ciągnie się od Hotelu Uzbekistan) 
zobaczyć, jak ludzie spędzają wieczór. Zaskoczyła nas ilość 
osób, imprez, muzyki, atrakcji. Był nawet koncert DJ-a i mul-
tum młodzieży. W pewnym momencie zaczepiła nas uzbecka 
telewizja i przeprowadziła z nami wywiad. Dowiedzieliśmy 
się, że państwo zezwala raz w tygodniu młodym ludziom na 
wolność i mogą przedstawiać swoje talenty i zainteresowa-
nia. Miejsce to nazywają Broadwayem. Tym miłym akcentem 
zakończyliśmy dzień i poszliśmy spać, gdyż o 6 rano odda-
waliśmy mieszkanie (właściciele dostarczyli nam karteczki 
meldunkowe), a o 8.55 mieliśmy pociąg do Samarkandy.

 Dygresja 7: Taszkient to bardzo przyjemne i ciekawe 
miasto. Samo centrum jest bardzo, ale to bardzo zadba-
ne, wszędzie są zraszacze trawy (poza centrum trawa jest 
wypalona do samej ziemi). Pomniki i wszelkie budowle 
również się nie sypią. Jest co robić, jest co zobaczyć i jest 
gdzie usiąść i odpocząć. Zdecydowanie warto było zo-
stać na dłużej niż 1 dzień, tak jak my to zrobiliśmy.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.
Tekst J.K., M.S.

Zdjęcia J.K, M.S., A.J., M.T.

Wspaniałe jezioro Kolsai w Kazachstanie

Droga powrotna z jeziora Songköl 
do miejscowości Kochkor
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Wojna zawsze kosztuje ludzkie życie. Giną żołnie-
rze, bo z zasady walki są przede wszystkim skierowane 
przeciw militarnemu potencjałowi przeciwnika. I gdyby 
ginęli tylko żołnierze, przedstawiane poniżej liczby nie 
byłyby szczególnie wielkie jeśli oceni się, jak duże armie 

brały udział w bitwach (po liczby te warto sięgnąć do po-
przednich części). Niestety, od zawsze wojny uderzały 
przede wszystkim w cywili.

Straty cywilne zawsze są duże, bo z zasady ludzie 
ci są bezbronni. W obliczu uzbrojonego wroga (albo 
i własnych wojsk, bowiem straty wywołane działaniami 
„swoich” są normą) zwyczajny człowiek jest bezbron-
ny, a nawet gdy dysonuje na przykład bronią palną, to 
zazwyczaj nie jest w stanie przeciwstawić się zawodow-
com przygotowanym do walki. Ale ludzie nie giną tylko 
od broni. Głównymi sprawcami zgonów cywili są inne 
czynniki – głód (wywołany niszczeniem zbiorów, gra-
bieżami, koniecznością zapewnienia aprowizacji masze-
rującym armiom), choroby (powiązane z głodem, ale też 
zanieczyszczeniami, które wędrują za wędrującymi tłu-
mami – tam gdzie odchody i brudna woda, zaraz poja-
wiają się cholera czy dyzenteria), niszczenie miast (szcze-
gólnie podczas oblężeń – więcej ludzi ginie wtedy pod 
gruzami niż rzeczywiście od kul czy strzał) oraz ludobój-
stwo (zwane eufemistycznie czystkami etnicznymi, choć 
chodzi zwyczajnie o zabicie „innych”). Przez wieki ten 
stan przyjmowano jako normalny, a cywile mieli być je-
dynie zapleczem dla armii. Musieli dostarczać siły żywej, 
czyli żołnierzy, produkować żywność, budować drogi, 
przeprawy i umocnienia, a czasem stawali się zwyczaj-
nym łupem – niewolnictwo, co wskazuje przykład ISIS, 
wciąż jest żywe, a dawniej było absolutną normą, także 
w Europie. Wszystko to sprawia, że przedstawiane po-
niżej liczby dotyczą przede wszystkim cywili, z czego 
wynika także kolejne zastrzeżenie – są to dane absolut-
nie szacunkowe, bowiem trupów zwykłych ludzi nikt 
nie liczył! O ile buchalteria dotycząca zabitych żołnierzy 
zawsze była prowadzona (w końcu stany armii trzeba 

uzupełniać, trzeba też liczyć, ile koni/ciężarówek czy ton 
żywności potrzeba), o tyle ofiary cywilne zaczynały inte-
resować walczących dopiero wtedy, gdy zaczynało bra-
kować ludzi stanowiących zaplecze armii. Jest to smut-
ne, ale jeszcze smutniejsze jest to, że dopiero w połowie  

XIX wieku zaczęto prowadzić międzynarodowe konsul-
tacje w sprawie umów gwarantujących „ucywilizowa-
nie” wojen (oczywiście umowy te dotyczyły tylko krajów 
Zachodu – reszta świata była w tych kwestiach o wiele 
bardziej zapóźniona). Deklaracja paryska z 1856r., bruk-
selska z 1874r., konwencje haskie (1899-1907r.), a wresz-
cie najbardziej znane konwencje genewskie z 1949 roku 
w jakiś sposób starały się ograniczać straty ludzkie, mate-
rialne i kulturowe w przypadku wojen, ale w wielu przy-
padkach zostały tylko papierowymi zapisami – po prostu 
brak na świecie instytucji, która mogłaby w skuteczny 
i ponadnarodowy sposób wprowadzać sankcje za nie-
przestrzeganie zapisów traktatowych. ONZ jest w tych 
kwestiach wysoce nieskuteczna, a Międzynarodowy 
Trybunał Karny nie jest nawet uznawany przez niektóre 
liczące się kraje, na przykład Chiny czy Rosję, przez co 
jego skuteczność jest znikoma.

Poczyniwszy te wstępne uwagi możemy przejść do 
prześledzenia subiektywnego wyboru najbardziej krwa-
wych wojen i konfliktów w historii.

1. Rewolta An lushana.   Dla przeciętnego Eu-
ropejczyka jest to zdarzenie kompletnie nieznane, ale 
z punktu widzenia naszego cyklu niezbędne do opisania. 
Bunt cieszącego się niezasłużonym zaufaniem cesarza 
Xuanzonga wodza An Lushana, mieszańca niechińskiego 
pochodzenia, wybuchł w 755 roku i początkowo cieszył 
się sporym poparciem społecznym, bowiem rządzący 
cesarz uważany był powszechnie jako odpowiedzialny 
za dotykające Chiny klęski żywiołowe i wzrost obciążeń 
podatkowych. W rzeczywistości bunt An Lushana był 
w dużej mierze podyktowany prywatną obawą wodza, 

który był skonfliktowany z cesarskim synem – An Lu-
shan bał się, że ten po objęciu władzy zakończy jego ka-
rierę, a być może i życie. Zrewoltowany dowódca nie cie-
szył się długo swoimi zwycięstwami, bowiem już w 757 
roku został zamordowany przez własnego syna. Jednak 
bunt trwał dalej i zakończył się dopiero w lutym 763 
roku. W historiografii uważa się go za najbardziej krwa-
wy Liczba straszna, ale najprawdopodobniej błędna – zo-
stała ona bowiem oparta o porównanie liczb ze spisów 
powszechnych ludności cesarstwa Tangów z lat 755 i 764. 
Wielu historyków sceptycznie ocenia wiarygodność tych 
spisów wskazując choćby na fakt, że liczono w nich tylko 
osoby płacące podatki (posiadające własność), która to 
liczba musiała spaść w trakcie wojny nie tylko w wyniku 
śmierci mieszkańców, ale także ich przemieszczania się, 
w tym ucieczek za granice, lub skrajnego zubożenia oraz 
wypadnięcia wielu grup społecznych z grupy podlega-
jącej prawu podatkowemu cesarstwa. Także ówczesne 
relacje nie wskazują na aż tak wyjątkowe okrucieństwo 
działań wojennych. Niemniej rewolta An Lushana i połą-
czone z nią inne bunty kosztowały życie nie mniej niż 10 
milionów ludzi, co i tak stanowiło blisko 5% ówczesnej 
ludzkiej populacji (dla przykładu – II wojna pochłonęła 
około 3% ludności Ziemi przy znacznie większym ob-
szarze działań). Bunt ten ważny jest jednak z innego po-
wodu, jest bowiem pierwszym tego typu konfliktem, co 
do którego próbowano oszacować straty precyzyjnie na 
podstawie danych statystycznych – błędne były jedynie 
założenia samych spisów, nie metoda oceniania.

2. Podboje Mongołów. Historia zna wiele im-
periów, ale to zbudowane przez Czyngis-chana i jego 
następców jest wyjątkowe pod każdym względem. Po 
pierwsze poraża jego ogrom – uważane za największe 
w historii imperium brytyjskie w swoim szczytowym 
okresie w początkach XX wieku obejmowało ponad 35 
milionów kilometrów kwadratowych terenów bezpo-
średnio zarządzanych przez Brytyjczyków, protekto-
ratów i krajów połączonych z Wielką Brytanią osobą 
tytularnego władcy. Imponujące? Na pewno, jednak 
imperium to budowano przez ponad 300 lat, a szczyt 
jego wielkości osiągnięto w czasach, gdy dotarcie z jed-
nego jego końca na drugi było stosunkowo łatwe dzięki 
ogromnej siatce portów i gigantycznej flocie, a zarządza-
nie ułatwiał telegraf, który w zasadzie był obecny w każ-
dym zakątku imperium dynastii Sachsen Coburg-Gotha. 
Imperium mongolskie nie tylko budowano w czasach, 
gdy jedyną formą komunikacji był konny posłaniec, ale 
także stworzono nieporównanie szybciej – w niecałe sto 
lat władza Wielkiego Chana (począwszy od 1206 roku) 
rozciągnęła się z terenów mniej więcej dzisiejszej Mongo-
lii do imponujących 33 milionów kilometrów obejmują-
cych olbrzymie obszary Azji, Bliskiego Wschodu i kawał 
Europy. Trzeba jednak przyznać, że równie szybko jak 
wzrastała wielkość imperium, tak szybko zostało podzie-
lone i rozbite na niezależne państwa, a sami Mongoło-
wie rozpłynęli się w narodach podbitych dysponujących 
silniejszymi kulturami. Jednak dziedzictwo podbojów 
mongolskich trwa do dziś. Przede wszystkim pamięta się 
ogromną liczbę ofiar wojsk chana – szacuje się, że w woj-
nach, oblężeniach i aktach ludobójstwa zginęło około 
40 milionów ludzi. Tak ogromna liczba wynikała przede 
wszystkim z bezwzględnej taktyki Mongołów, którzy 
traktowali masowe mordy jako zwyczajne narzędzie 
zdobywania władzy i terenów, a do tego 
dbali, aby wieści o aktach okrucieństwa 
były powszechnie znane (Mongołowie 
wyprzedzali więc swoje czasy w technice 

SUBIeKTyWNy PRZeGląD 
   WOJeNNyCH „NAJ” Część IV

Przed wami ostatnia część cyklu. Powstawała długo, bowiem poświęcona będzie najbardziej przerażającemu  
aspektowi wojen – stratom ludzkim.
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wojny psychologicznej). Nieraz sama ta fama wystarcza-
ła, aby władca poddawał się władzy chana. Mongołowie 
byli także niezwykle skuteczni wobec wrażych wojsk, co 
osiągali dzięki niezwykłej ruchliwości armii (ta wędro-
wała bez taborów), liczebności (armie osiągały nawet 

100-tysięczne stany, dziesięciokrotnie większe niż armie 
europejskie), świetnemu wyszkoleniu, karności (zazwy-
czaj jedyną karą dla żołnierza za jakiekolwiek przewi-
nienie była śmierć) oraz pomysłowej taktyce opierającej 
się na symulowaniu ucieczki, co wciągało przeciwników 
w pułapkę zastawioną przez siły główne – taka taktyka 
doprowadziła na przykład do zwycięstwa nad wojskami 
chrześcijańskimi pod Legnicą w 1241 roku. Mimo opinii 
barbarzyńców Mongołowie błyskawicznie opanowali 
także sztukę oblężniczą, głównie dzięki wiedzy pod-
bitych ludów, byli więc żołnierzami wszechstronnymi 
i w zasadzie niezwyciężonymi – pochód mongolskich 
zagonów na Zachód, a więc prawdopodobne złupienie 
Wiednia czy Paryża, nie miał miejsca tylko dlatego, że 
w grudniu 1241 roku zmarł chan Ugedej i pojawiła się 
konieczność uregulowania spraw sukcesji, co spowodo-
wało, że dotąd niepowstrzymane armie zawróciły.

A co się działo z tymi, którzy sprzeciwiali się żądaniom 
Mongołów? Mogli skończyć jak Tanguci. W 1227 roku pod-
czas oblężenia stolicy ich państwa, Edziny, zmarł Czyn-
gis-chan, który przed śmiercią miał zarządzić ostateczne 
zakończenie wyprawy karnej przeciw temu krnąbrnemu 
państwu. W efekcie rozpoczęto masowe mordy Tangutów 
– szacuje się, że przeżyło zaledwie około 1% przedstawi-
cieli tego ludu. Inne buntownicze lub oporne grupy rów-
nież krwawo karano lub rozpraszano po całym imperium 
wcielając mężczyzn do wielonarodowych jednostek, gdzie 
całkowicie zatracali swoje związki z rodzimą kulturą. Jed-
nak wbrew pozorom na terenach rządzonych przez chana 
ludom podbitym nie działa się już większa krzywda (o ile 
się nie buntowały i uznawały swoją podrzędną pozycję) 
– choć Mongołowie dzielili łupy i zdobyte ziemie tylko 
między swoich (dodajmy, że sprawiedliwie i skrupulatnie 
– istniała nawet instytucja dżargu, która została powołana 
do dbania o te sprawy), to podbite ludy mogły cieszyć się 
pewną swobodą religijną i kulturalną, a chan gwaranto-
wał ochronę rzemieślników, uczonych i kupców. Jedynie 
obciążenia podatkowe były większe dla podbitych lu-
dów niż dla przedstawicieli plemion mongolskich, co nie 
było niczym niezwykłym w owym czasie. Także system 
prawny był rozbudowany i skodyfikowany, dzięki czemu 
państwo Mongołów można uznać za kraj względnie dla 
jego mieszkańców bezpieczny. Wspomniane 40 milionów 
ofiar to więc przede wszystkim efekt podbojów i aktów 
ludobójstwa, co jestszczególnie przerażające. Inny efekt 
budowania imperium jest słabiej znany, ale być może sil-
niej oddziałuje na dzisiejszy świat – szacuje się, że nawet 
15 milionów współczesnych ludzi nosi geny pochodzące 

bezpośrednio od Czyngis-chana, który za punkt honoru 
stawiał sobie płodzenie jak największej ilości dzieci. Zwa-
żywszy na to, że wojska mongolskie docierały i na nasze 
ziemie, jest spore prawdopodobieństwo, że jesteś, czytel-
niku, jednym z nich.

3. Podboje Timura Chromego.  Straszny los spo-
tkał osmańską załogę miejscowej twierdzy złożoną z około trzech 
tysięcy ormiańskich sipahi w służbie tureckiej. Przed kapitula-
cją Timur przyrzekł im, że nie przeleje ich krwi. Gdy się poddali, 
zakuto ich w kajdany, wrzucono do specjalnie wykopanych ro-
wów i zasypano ziemią, dowódców zaś utopiono w studni. Nie 
było więc rozlewu krwi.1 Ten cytat opisujący zakończenie 
oblężenia Siwasu świetnie oddaje charakter urodzonego 
w 1336 roku Timura, zwanego Chromym lub Tamerla-
nem. W XIV wieku nie było w Azji, Afryce i Europie po-
staci budzącej większą grozę, a okrucieństwa Tamerlana 
i jego wojsk stały się wręcz przysłowiowe. Przez 35 lat 
samodzielnych rządów Timur i jego 150-tysięczna armia 
(sic!), złożona głównie z koczowników, toczyła nieustan-
ne wojny, dzięki którym imperium w szczytowym okre-
sie objęło tereny większości Turcji, Kaukazu, Iranu i Iraku. 
Tamerlan miał za sobą także złupienie Indii, a przygoto-
wania do zdobycia Chin przerwała dopiero śmierć wład-
cy. Nie tylko pod względem rozpiętości zajętych terenów 
Timur Chromy chciał dorównać mongolskim chanom 
sprzed wieku – mógł stawać z nimi jak równy z równym 
także w kwestii niewyobrażalnego okrucieństwa. Isfahan, 
Aleppo, Damaszek, miasta piękne i potężne, buntując się 
lub opierając żądaniom Tamerlana ściągnęły na siebie 
całkowitą zagładę. Ich mieszkańcy byli wycinani w pień, 
a wcześniej poddawano ich nieraz torturom. Dzieci ka-
wałkowano, kobiety gwałcono nawet w meczetach (choć 
sam Timur obnosił się ze swoją wiernością islamowi), 
a z ludzkich głów usypywano tryumfalne stosy mierzą-
ce, jak w Aleppo, nawet 5 metrów wysokości. Jedynie 
Bagdad czekał nieco „lepszy” los, bowiem oszczędzono 
tam ludzi uczonych i przywódców religijnych oraz nie 
zburzono meczetów, szpitali i szkół, co było powszech-
ne w innych zdobytych miastach – niestety, zwykłym lu-
dziom nie szczędzono miecza, a legenda głosi, że Tamer-
lan nakazał każdemu wojownikowi dostarczyć choć jedną 
ludzką głowę, by budować jego ukochane makabryczne 
piramidy. Dlaczego „oszczędzono” Bagdad? Dlatego, że 
Timur miał też drugą stronę, stronę hojnego mecenasa 
kultury, nauki i sztuki, a Samarkanda, stolica państwa Ti-
mura, do dziś wzbudza zachwyt swoją architekturą. Skąd 
takie sprzeczności w jednym człowieku? Władcy mimo że 
niepiśmiennym, to jednak inteligentnym (był na przykład 
wielbicielem szachów) i na pewno nie prymitywnym? 
Nie wiadomo na pewno, historycy snują domniemanie, 
że na jego przemianę w rzeźnika miały wpływ ciągłe 
zdrady, jakich dopuszczali się wobec niego zarówno pod-

bici władcy, jak i dawni przyjaciele. Jakby jednak nie było, 
za rządami Tamerlana ciągnie się widmo ponad 15 mi-
lionów ofiar i fama przerażającego władcy. Jak bardzo 
przerażającego? 21 czerwca 1941 roku radzieccy uczeni, 
wbrew ostrzeżeniom przed wielką klątwą, otworzyli 
grób Tamerlana. 22 czerwca Niemcy rozpoczęli inwazję 
na ZSRR... Zapewne to tylko zbieg okoliczności, ale jakże 
wymowny.

4. Wojna Paragwajska.  Wojna ta, wydawałoby 
się, zupełnie typowa dla rozgorączkowanej Ameryki 
XIX wieku, przyniosła jednak zgoła nieoczekiwane skut-
ki jeśli chodzi o straty ludzkie. Ale o nich za chwilę. Sama 
myśl, że stosunkowo niewielki Paragwaj, mimo najwięk-
szej na kontynencie armii (sic!) mógłby pokonać daleko 
potężniejszych sąsiadów, Argentynę i Brazylię, a do tego 
wpływać na wewnętrzną politykę zamożnego Urugwa-
ju wydawała się w latach 60. XIX wieku niedorzeczna, 
ale jednak powstała w umyśle paragwajskiego dyktatora 
Francisco Solano Lópeza. I, co ciekawe, dyktator porwał 
za sobą większą część społeczeństwa, przez co konflikt 
toczył się rekordowo długo mimo dysproporcji potencja-
łu gospodarczego i zaplecza wojennego. Wojna zaczęła 
się w 1864 roku od ataku Paragwaju na Brazylię w celu 
zajęcia części jej terytorium na tyle dużego, by Paragwaj 
opanował ujście La Platy. Na to nałożył się sprzeciw wo-
bec brazylijskiej interwencji w Urugwaju, gdzie trwał 
konflikt między popieraną przez Brazylię partią Colo-
rado a partią Białych wspieraną przez Paragwaj. Rok 
później zuchwały dyktator wypowiedział także wojnę 
Argentynie, która nie zgodziła się na przemarsze wojsk 
paragwajskich. Mimo pewnych początkowych sukcesów 
było oczywiste, że osamotniony López nie może wygrać 
tej wojny, ale mimo to walki toczyły się aż do 1870, kiedy 
to dyktator, toczący już wojnę niemal partyzancką z kil-
koma tysiącami wiernych sobie żołnierzy, został zabity 
przez oddział wojsk brazylijskich. I właśnie słowo „wier-
ność” jest kluczem, aby zrozumieć wyjątkowo krwawy 
charakter tej z pozoru niepozornej wojny – społeczeń-
stwo Paragwaju wywodziło się w dużej części z Indian 
Guarani, którzy oddanie wodzowi i obronę własnej ziemi 
traktowali niezwykle poważnie. Stąd fanatyczne posta-
wy Paragwajczyków, którzy nieraz wybierali samobójcze 
ataki i walczyli mimo okrutnych ran (Brazylijczycy wspo-
minali, że przyszło im walczyć z ludźmi pozbawionymi 
kończyn czy oślepionymi). Stali także przy dyktatorze 
do końca, mimo że perspektywy wojny były nędzne, 
kraj został zrujnowany, a López pogrążał się w obłędzie. 
Efekt? Nie jest, na tle poprzednio przedstawionych wy-
darzeń, przerażający w liczbach bezwzględnych (300 ty-
sięcy ofiar po stronie Paragwaju), ale „w procentach” już 
tak – w wyniku wojny, chorób i głodu życie straciło po-
nad 50% mieszkańców Paragwaju (licząc kobiety i dzieci) 
oraz aż 90% mężczyzn! 90%! Mimo że kraj obronił nie-
podległość (wbrew zapędom Argentyny, która chciała 
rozbioru Paragwaju), to zwyczajnie nie miał kto o niego 
zadbać – na powierzchni 400 tysięcy kilometrów pozo-
stało tylko 26 tysięcy mężczyzn. W świecie patriarchatu 
była to strata niepowetowana. Nie licząc aktów ludobój-
czych żadna wojna w nowożytnej historii nie była aż taką 
katastrofą demograficzną.

5. Powstanie tajpingów.   W I połowie XIX wie-
ku Chiny coraz mocniej uzależniały się od państw kolo-
nialnych, głównie Wielkiej Brytanii i Francji. Najbardziej 
dobitnym przykładem są tzw. wojny opiumowe, których 
efektem była ruina gospodarcza Chin (głównie na sku-
tek upadku przemysłu tekstylnego na rzecz importu 
z Wysp oraz „zmuszenia” Chińczyków do kupowania 
zabójczego opium, z którym chińskie władze chciały 
walczyć) i uzależnienie od państw Europejskich. Nic 
dziwnego, że co chwilę wybuchały bunty, czy to moty-
wowane religijnie, jak powstania muzułmańskie na po-
łudniowym-zachodzie (1855-1873), czy społecznie. Do 
tych ostatnich zalicza się wielkie powstanie Nian na pół-
nocy (1853-1868) i interesujące nas powstanie tajpingów 
z lat 1851-1864. To drugie wyróżnia jednak podejście 
do spraw społecznych, bowiem jego przywódca, mistyk 
Hong Xiuquan, postulował nie tylko wyrzu-
cenie obcych, ale także utworzenie zupełnie 
nowego państwa, purytańskiego w kwe-
stiach religijnych (mieszance konfucjanizmu 
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Klub Park

Al. Niepodległości 196

Środa
Start: 21:00

Wejście 20 zł 
/ studenci 10 zł

Nielimitowane piwo  
do godziny 1:00

Rezerwacje 728 852 233
Muzyka: R’n’B / Latino

Piątek w Parku!
Start: 22:00
Wstęp: 20 zł 

/ 10 zł studenci 
/ Panie do 23:00 

wejście darmowe 
Rezerwacje 728 852 233

Muzyka: 
Remix Mainstream (pop) 

Dla 4 osób butelka 
czystej wódki 0,5 + sok 

do godziny 2:00

Sobota w Parku!
Start: 22:00
Wstęp: 20 zł 

/ 10 zł studenci 
/ Panie do 23:00 

wejście darmowe 
Rezerwacje 728 852 233

Muzyka: 
Remix Mainstream (pop) 

Dla 4 osób butelka 
czystej wódki 0,5 + sok 

do godziny 2:00

Hulakula

ul. Jagiellońska 82b

22.11 
Koncert zespołu  

Daj To Głośniej z hitem 
„Mama ostrzegała” 

start imprezy godz. 20.00

23.11 
Filatov&Karas 

start imprezy godz. 20.00

29.11-30.11 
Andrzejki w Hulakula

6.12 
Miły Pan, koncert 

start imprezy godz. 20.00

7.12 
Noc Rezydentów 

start imprezy godz. 20.00

15.12 
Krzysztof Krawczyk 

koncert 
start godz. 19.00

25.12 
Luka Rossi,  

Christmas Party

28-29.12 
Muzyczne  

Podsumowanie Roku, 
start imprezy godz. 20.00

31.12 
Sylwester,  

Wesele w Hulakula

i chrześcijaństwa), ale bardzo postępowego 
w kwestiach gospodarczych – nowy twór 
społeczny miał opierać się na odrzuceniu tra-
dycyjnego feudalizmu na rzecz rzeczywistej 
równości wobec prawa (niezależnie od płci, co 
było w ówczesnej Azji czymś niewyobrażal-
nym), zniesieniu niewolnictwa, ustanowieniu 
wspólnoty majątkowej oraz wielkiej reformie 
rolnej opierającej się na wywłaszczeniu cesa-
rza i posiadaczy ziemskich. Niebiańskie Kró-
lestwo Wielkiego Pokoju miało opierać się po-
nadto na gminach wiejskich, a zakazane miały 
być niszczące moralność rozrywki, takie jak 
palenie opium, hazard, alkohol i prostytucja. 
Program ten godził zarówno w konserwatyw-
ne i żyjące z niewolniczej pracy chłopstwa ce-
sarstwo, jak i interesy europejskich imperiów, 
dla których rynek chiński oznaczał być albo 
nie być (tylko on bowiem mógł wchłonąć ol-
brzymią nadprodukcję niektórych towarów). 
Nic dziwnego, że reakcja była gwałtowna 
i Cesarz rzucił przeciw nim ogromne siły (3-5 
milionów regularnych żołnierzy nie licząc po-
woływanych ad hoc milicji). Mimo że tajpingo-
wie opanowali dużą część kilku centralnych 
prowincji, to zostali odcięci od dających życie 
portów. Nie mogli więc prowadzić wymiany 
handlowej i gospodarka Niebiańskiego Kró-
lestwa kulała, do czego dokładał się rozkład 
moralny. W efekcie powstanie spacyfikowano, 
a ostatnim akordem buntu była rzeź Nankinu, 
w wyniku której zabito 100 tysięcy tajpingów. 
Jednak ta rzeź była tylko kroplą w morzu krwi, 
jaką przelano w czasie trwania buntu – szacuje 
się, że około 20 milionów ludzi straciło życie 
w wyniku zarówno działań militarnych, jak 
i głodu i chorób. Są to jednak liczby czysto spe-
kulacyjne, bo tak naprawdę nikt szczegółowo 
nie liczył zmarłych i zabitych. Jak by jednak nie 
mierzyć, w innych zakątkach świata podobne 
straty były niewyobra-
żalne. Ale tylko do 
czasu...

6. I wojna światowa.   O Wielkiej Wojnie 
wspomina się dziś dość rzadko, bowiem hi-
storię świata XX wieku zdeterminował jednak 
konflikt o 20 lat późniejszy. A zdecydowanie 
trzeba, bowiem straty, jakie były jej skutkiem, są 
tak naprawdę ogromne. Zacząć należy od strat 
wśród żołnierzy. Nigdy wcześniej zaledwie 4 
lata walk nie przyniosły tak wielu ofiar – po obu 
stronach konfliktu zginęło 8,5 miliona ludzi i są 
to liczby dobrze udokumentowane. Do tego do-
szło blisko 8 milionów zaginionych (a więc de 
facto zabitych, których po prostu nie odnalezio-
no i nie pogrzebano oraz jeńców) i dodatkowo 
21 milionów rannych, z których duży odsetek 
odniósł rany uniemożliwiające im samodzielne 
życie (pozbawienie kończyn, oślepienia, nieule-
czalne poparzenia itp.). Dodajmy do tego 5 mi-
lionów ofiar cywilnych (I wojna była konflik-
tem, w którym cywilów wciągnięto do wojny 
niejako „oficjalnie” poprzez stosowanie dok-
tryny wojny totalnej oraz, o czym rzadko się 
pamięta, kilka milionów (może nawet 14!) ofiar 

Rewolucji Październikowej i późniejszej wojny 
domowej w Rosji, które to wydarzenia były bez-
pośrednim skutkiem niezadowolenia Rosjan 
z przebiegu I wojny. Skąd tak ogromne liczby? 
Historycy są zgodni – wynikały one po części 
z długo tłumionych nacjonalistycznych idei 
stojących u źródeł konfliktu (od czasów Napo-
leona było wiadomo, że rosnące ambicje Cesar-
stwa, Prus, Wielkiej Brytanii i Francji muszą kie-
dyś się zderzyć i skończy się wielką wojną) oraz 
XIX-wiecznej strategii wojennej i takiej też tak-
tyki walki, na którą nałożyło się supernowocze-
sne uzbrojenie. Bo wyobraźcie sobie – za Napo-
leona wojska stały naprzeciw siebie i strzelano 
w niespiesznych salwach z niecelnych, ładowa-
nych od lufy karabinów albo polegano na broni 
białej i błyskawicznych, chirurgicznych atakach 
konnicy. Niewiele różniąca się taktyka (niewie-
le, bo jednak stosowano okopy), a do tego szyb-
kostrzelne karabiny maszynowe, gazy bojowe, 
wielkokalibrowe działa i moździerze, bombar-
dowania ze sterowców i samolotów, pływające 
fortece pod postacią pancerników i ciche, ale 
zabójcze łodzie podwodne – to nie mogło skoń-
czyć się inaczej niż wielką rzezią. I za tę rzeź 
można wskazać konkretnych winnych – byli 
to nie tylko ambitni władcy pchający kraje do 
wojny, ale przede wszystkim konserwatywni 
generałowie, których jedyną receptą na wy-
graną było zdobywanie ziemi niczyjej jard po 
jardzie. Patrząc na Europę po I wojnie można 
zadać sobie pytanie – co się zmieniło? Czy te 

niewielkie zmiany 
były warte mi-

lionów zabitych? Czy utrata Rosji była tego 
warta? Tak naprawdę można odnieść wrażenie, 
że najbardziej „oberwały” Węgry, które niemal 
rozebrano dzięki traktatowi z Trianon. Władcy 
zostali u władzy lub zastąpili ich władcy gorsi, 
jak w Rosji, ambicje nie wygasły, kolonializm 
kwitł. I 20 lat później wszystko to powróciło, ale 
przyniosło jeszcze gorsze efekty.

7. II wojna światowa.   Tak naprawdę 
nikt nie wie, ile osób straciło życie w trakcie 
II wojny. Ba, nie ma nawet zgody, o czym 
już pisałem, kiedy wojna się zaczęła i kiedy 
skończyła. Europocentryczny punkt widzenia 
wskazuje na daty 1 września 1939 – 7/8 maja 
1945 roku (choć de facto jeszcze tydzień po 
kapitulacji Rzeszy trwały walki w Jugosławii). 
Rosjanie liczą swoją Wielką Wojnę Ojczyźnia-
ną od 22 września 1941, a Japończycy za wiel-
ki dzień hańby wskazują 2 września 1945, co 
znamienne milcząc na temat początku II wojny 

– wiele bowiem wskazuje, że jej uwerturą było 
opanowanie przez nich Mandżurii w 1932 roku, 
a pierwsze mocniejsze akordy II wojny można 
liczyć od 1937, gdy Chiny podjęły walkę z na-
jeźdźcą. Jakby jednak nie liczyć, nigdy wcześniej 
aż taka liczba krajów nie była zaangażowana 
w jeden konflikt zbrojny (chyba że liczyć osob-
no kraje niemieckie w trakcie Wojny Trzydzie-
stoletniej), a już na pewno nigdy działania wo-
jenne nie dotknęły tak olbrzymich terenów i tak 
wielkich populacji. Również nigdy wcześniej 
tak wiele krajów nie zostało wciągniętych jed-
nocześnie do walki nie wskutek wzajemnie wy-
powiedzianych wojen a sprzecznych z prawem 
międzynarodowym aktów jednostronnej agre-
sji. Nie była to też wojna motywowana jedynie 
chęcią ekspansji i starciem dynastii królewskich, 
bowiem razem z dążeniami terytorialnymi do 
gry włączono także postulaty opierające się na 
ideach szowinistycznych (dotyczy to zarówno 
Niemców, jak i Japończyków, którzy traktowali 
Chińczyków niewiele lepiej niż ci pierwsi Sło-
wian czy Żydów). Jeśli dodamy do tego wielki 
postęp taktyki wojennej i rozwój nowoczesnych 
broni (z bombą atomową jako najbardziej spek-
takularnym tegoż rozwoju zwieńczeniem), 
otrzymamy przepis na wszechświatową rzeź. 
Podobnie jak w I wojnie wielkie straty ponio-
sły walczące armie, po obu stronach konfliktu 
zginęło bowiem od 20 do 25 milionów żołnie-
rzy. Mimo że nie używano w trakcie II wojny 
broni masowej zagłady (poza użyciem bomb 
atomowych – były to jednak akty skierowane 
przeciw ludności cywilnej, a nie wojsku), a tak-
tyka i strategia rozwinęły się w kierunku dzia-
łań aktywnych, to straty te były daleko większe 
niż 20 lat wcześniej. Po części można to złożyć 
na karb dalszego rozwoju technik zabijania, ale 
także ogromnego fanatyzmu na polu walki – 
branie jeńców nie było w żadnym razie priory-

tetem, a wręcz, 
jak na wschodzie, 

oznaczało jedynie odwleczenie 
eksterminacji żołnierzy wroga w czasie 
(na przykład gros rosyjskich jeńców 
czekała śmierć w wyniku chorób, wy-
cieńczenia, niewolniczej pracy i głodu; 
taki los spotkał w czasie wojny około 

4-5 milionów ludzi po obu stronach, bo-
wiem Niemców czekało to samo w obo-

zach radzieckich). Mówiąc kolokwialnie – armie 
zderzały się ze sobą nieustannie i zabijały nad 
wyraz chętnie, a prawa wojenne rzadko były 
respektowane. Jednak liczba ofiar militarnych 
blednie w obliczu ofiar cywilnych, tych bowiem 
było około 50-60 milionów (przy czym nie liczy 
się tu ofiar działań japońskich w Chinach przed 
1939 rokiem), przy czym blisko połowa zmar-
ła w wyniku głodu i chorób. Te straty są jakoś 
wpisane w historię działań wojennych, jednak 
co z pozostałą połową? Oni zginęli w dużej czę-
ści bezpośrednio wskutek działań militarnych. 
Nigdy wcześniej żaden konflikt nie był na taką 
skalę skierowany bezpośrednio przeciw cywi-
lom – walczące armie i organizacje paramili-
tarne mordowały bezbronnych równie chętnie 
jak wrogich żołnierzy, a sprzyjał temu wyraźny 
brak frontu, za którym cywile  mogli znaleźć 
schronienie. Okrucieństwo wobec cywili nie 
było obce żadnej ze stron (choć oczywiście to 
Niemcy i Japończycy wiedli tu prym) – Alian-
ci nie wahali się bowiem dokonywać wielkich 
nalotów dywanowych, które 
potrafiły jednocześnie uśmier-
cić dziesiątki tysięcy ludzi. Taki 
los spotkał Hamburg, Drezno,  

str. 42
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Dworzec Centralny – Galeria Północna, przejście podziemne 
pod Al. Jana Pawła II, przy przystanku tramwajowym.

już od
9,90 zł

PASTA I RISOTTO

ZAMÓW  530 726 706
przejście podziemne 

 530 726 706
podziemne podziemne podziemne podziemne 

Dla studentów w lokalu rabat 20%  
z kuponem rabatowym. Bez kuponu – 10%



42  nr 7 (128) listopad-grudzień 2019

Lubekę, Tokio czy, w końcu,  od pojedynczych bomb, Hi-
roszimę i Nagasaki. Niezależnie od tego, że były to mia-
sta agresorów, krew setek tysięcy zabitych w ten sposób 
cywili obciąża jednak Aliantów... Do cywili śmierć przy-
chodziła w domach, szpitalach, podczas masowych mar-
szów i, co charakterystyczne, w obozach koncentracyjnych. 
Te ostatnie nie były nowością (już wcześniej Niemcy stoso-
wali je na mniejszą skalę w Afryce przeciw ludowi Herero, 
a Anglicy przeciw cywilom burskim), ale przerażająca jest 
skala zamordowanych w nich ludzi oraz pojawienie się ich 
nowego typu – obozów zagłady nastawionych na przemy-
słowe mordowanie ludzi (Treblinka, Bełżec i Sobibór to 
najbardziej znane przykłady). Ogólnie w obozach niemiec-
kich (pracy i zagłady) życie straciło ponad 10 mi-
lionów ludzi, a podobne ośrodki funkcjonowały 
przecież także na terenach okupacji japońskiej 
i w ZSRR, gdzie bez ustanku działały obozy GU-
ŁAG-u. W liczbie zmarłych w obozach było oko-
ło 3 milionów Żydów, których spotkał los rów-
nież wcześniej niepraktykowany na taką 
skalę – zdecydowano bowiem 
o eksterminacji całej popu-
lacji europejskich Żydów 
liczącej przed wojną około 
7 milionów ludzi. Niemcy celu nie zrealizowali, choć 
byli blisko – dalsze 1,5 miliona zabiły Einsatzgruppen 
na wschodzie (oddziały mordujące w „konwencjonalny” 
sposób, za pomocą rozstrzelań czy grzebania żywcem), 
a około miliona zmarło w gettach na skutek głodu i cho-
rób. Właśnie planowe ludobójstwo określonych grup, 
nie tylko Żydów, ale też Sinti, Romów, 
wschodnich Słowian także wpły-
nęło na ogólną liczbę ofiar 
II wojny światowej.

Dla II wojny charakterystyczne jest także wielkie 
zróżnicowanie struktury ofiar w zależności od kraju. 
Na pewno największe ilościowo straty poniósł Związek 
Radziecki. Źle przygotowana armia, status „podludzi” 
w oczach Niemców, fatalne możliwości uchronienia się 
przed chorobami i głodem – wszystko to sprawiło, że bez-
pośrednio wskutek wojny i jej następstw zginęło nawet 26 

milionów obywateli ZSRR (nie licząc ofiar wynikających 
z działać radzieckich w latach 1939-1941, w tym zajęcia 
części II Rzeczpospolitej), a w tej liczbie około 16 milionów 

stanowili cywile. Łącznie oko-
ło 8,5% populacji ZSRR sprzed 
wojny straciło życie. Pod tym 

względem podobna była skala strat 
III Rzeszy (tam też szacuje się je na około 

8,5% populacji, było to około 8 milionów 
ludzi; podobna liczba zginęła 

w Chinach), ale pro-

centowo największe straty poniosła Polska. Blisko 6 mi-
lionów ofiar to 17% przedwojennej populacji! Co szósty 
obywatel RP nie przeżył... Jedynie Timor Portugalski zbli-
żył się do tej liczby, tam jednak 14% ludności oznaczało 
śmierć 70 tysięcy ludzi. Polska straciła też prawie całą po-
pulację Żydów – 87% z nich zabito (było to blisko 3 milio-
ny osób). Zbliżony procent ludności żydowskiej zabito też 

w Holandii czy w Jugosławii, były to jednak daleko mniej-
sze populacje – około 100 tysięcy holenderskich i 65 tysię-
cy jugosłowiańskich Żydów wywieziono i zamordowano. 
Nawet w ogromnej ZSRR zabito mniej wyznawców reli-
gii mojżeszowej (1,1 miliona). Na drugim biegunie strat 
były państwa Zachodu, gdzie nie stosowano drakońskich 
kar zbiorowych i jednostkowej kary śmierci za przewinie-
nia takie jak ukrywanie Żydów czy seks „podczłowieka” 
z Niemką, co było normą w Polsce czy na terenach ZSRR. 
Także jeńców i żołnierzy krajów Zachodu traktowano lepiej 
niż Słowian. W efekcie w wyniku II wojny zginęło tam dale-
ko mniej ludzi – na przykład 6 tysięcy w Danii czy 10 tysię-
cy w Norwegii. Ale już podobna im cywilizacyjnie Holan-
dia straciła około 200 tysięcy obywateli, a dalsze 6-7 tysięcy 
w koloniach. Wynikało to między innymi z natężenia walk 
w tym kraju (tam odbywały się kluczowe bitwy końcowej 
fazy wojny), jak i zdecydowanego oporu ludności cywilnej 
– blisko 187 tysięcy Holendrów zginęło wskutek zbrodni 
przeciw ludzkości. Straty ponosiły także kraje neutralne 
(jak Portugalia, której Timor został zaatakowany przez Ja-

ponię), jak i niekojarzące się z walka-
mi – śmierć ponosili Brazylijczycy, 
mieszkańcy Nauru, Meksykanie, 
Islandczycy czy Papuasi. Część 

z nich walczyła w armiach innych 
krajów, a część poniosła straty w wy-

niku obcej okupacji, jak ci ostatni po najeź-
dzie japońskim. Niemniej większość z liczby ofiar 

II wojny, szacowanej łącznie na około 80 milionów ludzi, 
pochodziła z Europy Wschodniej i Chin. Wielcy zachodni 
wygrani, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, 
łącznie straciły około 1,4 miliona ludzi – a ta rażąca dyspro-
porcja pokazuje, jaki horror rozgrywał się na Wschodzie.

Czy powyższe liczby przerażają? Zapewne, choć 
prawdę mówiąc bardzo trudno je sobie przedstawić w ja-
kiś inny sposób, bowiem wydają się cokolwiek abstrakcyj-
ne. Wyobraźcie sobie jednak, że jedziecie przez współ-
czesną Francję i Hiszpanię i nie napotykacie nikogo, ani 
w Paryżu, ani w którejś z Pueblos Blancos w Andaluzji – 
mniej więcej tyle osób ubyło w Europie wskutek obu wojen 
światowych. Albo idźcie 800 razy na mecz na wypełniony 
do pełna Camp Nou – i za każdym razem zabijajcie każde-
go, bez wyjątku. Gazem, kulą, nożem czy głodząc kogoś 
na śmierć. Tyle osób nie przeżyło II wojny. I dopiero takie 
uzmysłowienie pokazuje, jak najbardziej drapieżny gatu-
nek na Ziemi potrafi być przerażający. Tak, to my.

XRX
1. M. Małowist, Tameralan i jego czasy, Warszawa 1985, s. 63

Fundacja Sustinae zaprasza studentów i absolwen-
tów małopolskich, mazowieckich i śląskich uczelni wyż-
szych do skorzystania z bezpłatnego programu rozwoju 
kariery „Od studenta do specjalisty – kompleksowy pro-
gram wsparcia niepełnosprawnych studentów i absol-
wentów na otwartym rynku pracy”. Program dedykowany 
jest osobom posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub dokument równoważny, poszuku-
jącym zatrudnienia, którzy uzyskali dyplom lub absoluto-
rium w ciągu ostatnich 5 lat oraz osobom obecnie kończą-
cym studia I, II, III stopni lub studia podyplomowe. 

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowa-
ne działania oparte o diagnozę sytuacji uczestnika, wyzna-
czenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodo-
wej, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty 
treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkole-
nia zawodowe lub specjalistyczne i umożliwienie zdobycia 
cennego doświadczenia zawodowego. Łączenie w progra-
mie weźmie udział 150 osób.

Co oferuje program?

l  diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, 
z uwzględnieniem czynników osobowościowych i środo-
wiskowych w wymiarze średnio 6 godzin; 

l  grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;
l  zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery 

w wymiarze średnio 20 godzin;
l  wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 

20 godzin;
l  wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 15 go-

dzin;
l  udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do pod-

niesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymia-
rze średnio 90 godzin; 

l  realizację płatnego stażu zawodowego trwającego  
4 miesiące;

l  dodatek motywacyjny na pokrycie kosztów: zakwatero-
wania, zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, 
zatrudnienia tłumacza języka migowego, kosztów dojaz-
du do i z zakładu pracy

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do projektu trwa od 1 października 2019r. 
w dwutygodniowych rundach aż do wyczerpania miejsc 
w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego należy przed-
łożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne oraz kserokopię dyplomu, 
świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego ty-
tuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 5 
lat przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku 
studentów ostatniego roku studiów jest to dokument po-

twierdzający wydany przez Uczelnię. Zapraszamy do zgło-
szeń telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotka-
nia rekrutacyjnego.

Kraków, ul. Szlak 65, tel. +48 883 340 209, e-mail: ab-
solwent_malopolska@fundacjasustinae.org

Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, +48 883 340 212, 
absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org

Gliwice, ul. Świętojańska 5A/11, tel. +48 735 933 905, 
absolwent_slask@fundacjasustinae.org.

Zapraszamy!

Projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy 
program wsparcia niepełnosprawnych studentów i ab-
solwentów na otwartym rynku pracy” jest finansowany 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 
Absolwent. 
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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.profi-lingua.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!*

ostatnie 
Wolne 
miejsca
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