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„Takie jest życie” – cytując klasyka. Łyżka miodu za beczkę goryczy; i to 
jeszcze miodu niekoniecznie naturalnego. 

Jest w tym wszystkim jednak coś pozytywnego. I już nawet nie cho-
dzi o to, że na końcu „drogi krzyżowej” widać „zbawienie”, czy też 
że dzięki złym chwilom potrafimy docenić te szczęśliwe. Sęk tkwi 
w czymś innym. Will jest przecież szczęśliwy cały czas, nie tyl-
ko przez ten jeden dzień. Jego cudowny związek (co z tego, że 
wyidealizowany?) daje mu siłę do przeżycia każdej ko-
lejnej doby w samotności. A że tęskni, cóż – wszy-
scy za czymś tęsknimy. 

Zatem kolejny rok będzie rokiem tęsk-
noty – tak jak każdy poprzedni i następ-
ny zresztą. Ubrani w kurtki rozpocz-
niemy go od wznowienia pracy, na 
wiosnę pojawi się słońce, co wielu 
z nas uchroni przed przewle-
kłą depresją. Lato to wykrojenie 
dwóch tygodni na urlop, w czasie 
którego więcej czasu poświęcimy 
organizacji niż wypoczynkowi. 
Przyjdzie jesień, a wraz z nią czeko-
ladowe mikołaje w supermarketach 
(daruję sobie wymienianie nazw kon-
kretnych), które pozwolą nam się dowlec 
do grudnia. A w grudniu wiadomo – święta, 
święta i po świętach, parę dni, ułuda za którą 
tęsknimy, i jedziemy od nowa. 

„Toczy, toczy się los” – zaśpie-
wałby Myszkowski i z pewnością 

nie raz jeszcze zaśpiewa. Tak, artyści też 
będą mieli wkład w pokonanie tych dni, które 

przed nami. Oni sami będą w tym potrzebowali 
pomocy innych artystów. I tak się to jakoś ma – je-

den drugiego trzyma za rękę i idzie do przodu; na ślepo, 
w ciemności. 

Żeby jednak nie było, że z tego felietonu zrobi 
się elegia, a z życzeń – kondolencje. Może jed-

nak jakieś plany i marzenia uda się speł-
nić? Może tą ręką, trzymaną w ciem-

ności, będzie ręka ukochanej osoby, 
na którą gdzieś tam się natkniemy. 
Może uda się zaoszczędzić jakieś 
pieniądze. Może zupa nie będzie 
za słona. Może ktoś bardziej za-
interesuje się swoją rodziną niż 
polityką. Może będziemy więcej 

słuchać niż mówić. Może akurat 
w czymś będziemy się ze sobą zga-

dzać. Może.
Ostatecznie byłaby wielka szko-

da, gdybyśmy wszyscy poskręcali nogi 
w tej Jaskini – lepiej od czasu do czasu z niej 

wyjść. Tego Wam życzę. 
Marek Blacha

Lepsza jednak łyżka miodu
No i jest. Przyszedł. Chyba tak trochę niespodziewanie, choć kartki w kalendarzu zrywamy dosyć regularnie.  

Trzysta sześćdziesiąt pięć dni, bo to rok nieprzestępny. No i co? Jakie plany? Być może ambitne,  
choć przecież życie niejednokrotnie nauczyło, że wiele może z tego nie wyniknąć. Zatem, 1 stycznia to chwila ułudy?  

Brzmi niepokojąco, bo jeden dzień marzeń na przeszło trzysta zawodu to dość niepomyślny bilans.  
Nasuwa mi się w tym miejscu Will Turner, który dziesięć lat musi pływać na śmierdzącej łajbie po oceanach, by na jeden 

dzień zejść na ląd do swojej ukochanej – a potem znowu to samo…

Noworoczne podróże  
małe czy duże?

Z analogiem po   
analogowych  krajach (2)
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Najtaniej na początku roku?
Topowe biura podróży są odpowiednio przygotowane 

na ten czas i prowadzą promocje first minute. Oznacza to, 
że teraz możesz kupić wycieczki na cały sezon letni w naj-
lepszych cenach! Powinieneś się spieszyć, bo początek 
roku to czas największej sprzedaży. Tak, my też czasami 
stawiamy na spontany, jednak nieraz przekonaliśmy się, że 
nasze portfele na tym niepotrzebnie cierpią. Już nie mó-
wiąc o tym, że im później, tym trudniej znaleźć wolne miej-
sca! Zarezerwuj wyjazd już teraz i miej pewność, że w tym 
roku pojedziesz na wakacje z najlepszą ekipą!

#ważne z kim
Wszyscy wiemy, że to ludzie tworzą klimat, a im wię-

cej ziomków, tym lepsza impreza. Podróże w gronie znajo-
mych to odwieczne hasło niekwestionowanego eksperta 
w organizowaniu wycieczek dla młodych ludzi, czyli biura 
Student Travel. Jeżeli oprócz eksplorowania świata liczy 
się dla ciebie to, z kim będziesz tańczyć zorbę w nocy na 
greckiej plaży, to zdecydowanie wybierz Student Travel. 

Zacznij sezon już w majówkę
Majówka to rewelacyjny moment na pierwsze letnie 

wojaże. Robi się cieplej, dzień jest dłuższy, a ty łapiesz 

ostatni oddech przed letnią sesją. Wycieczki majówkowe 
są nieco krótsze niż turnusy wakacyjne, więc to fajny spo-
sób na oderwanie się od codzienności, bo nie obciążasz 
portfela i jednocześnie nie złapiesz wielu nieobecności na 
zajęciach. No i zdążysz na juwenalia!

Lato wjeżdża pełną parą
Sesja, sesja i po sesji. Należy ci się odpoczynek! 

A mamy przecież lato, czyli piękną pogodę, dłuuugi dzień 
i ciepłe wieczory! Tylko co wybrać z tak bogatej oferty? 
Melanż to twój żywioł a może lubisz łączyć zabawę ze 
zwiedzaniem? Impreza na bułgarskiej plaży zakrapiana 
pysznym winem czy zwiedzanie najstarszych zakątków 
Rzymu pachnącego włoskim espresso? Wybierz swój wła-
sny styl podróżowania. 

Chill i impreza?
Uwielbiasz imprezy? Kłania się jej wysokość Bułgaria. 

Ten kierunek w wakacje w zeszłym roku wybrało prawie 
1500 osób. Kolejnym miejscem na imprezowej mapie jest 
Makarska w Chorwacji, a top 3 zamyka Grecja. Przewidu-
jemy, że w tym sezonie Bułgaria, Chorwacja i Grecja wciąż 
będą królowały. 

Nie zapomnij o grubym zakończeniu sezonu na Stu-
dent Campie w Złotych Piaskach. To 10-dniowy festiwal 
oferujący wiele koncertów, atrakcji i masę nowych znajo-
mości! W ubiegłych latach grali tacy artyści jak: O.S.T.R., 
Dawid Podsiadło, Kamil Bednarek, Grubson czy The Dum-
plings.  

Wolisz nieco łagodniejszą odmianę melanżu? Wybierz 
włoskie Rimini lub albańską Sarandę. Jesteś na pięknej pla-
ży, jednak słońce tak przygrzewa, że bierzesz ostatni łyk 
aperola i pędzisz do krystalicznie czystego morza. Brzmi 
nieźle? Rezerwuj już teraz! 

Skąd te fotki na insta? Zwiedzamy!
Zwiedź kawał świata na jednym z city breaków lub tri-

pów. City breaki to krótkie, kilkudniowe wypady, podczas 
których w ekspresowym tempie zobaczysz najważniej-
sze atrakcje danego miejsca. Wybierz na majówkę czeską 

Pragę ze zwiedzaniem pilzneńskiego browaru, ukraiński 
Lwów lub 2w1, czyli Paryż z Amsterdamem. 

Tripy to dłuższe wycieczki, od objazdówki po krajach 
bałkańskich, przez Baltic tripy, aż po dwutygodniowe Eu-
rotripy. Wśród tripów po Bałkanach masz do wyboru: 
RomanianTripa, SlovanianTripa, AdriaTripa, Albania Połu-
dniowa Trip oraz co roku rozchwytywanego klasyka – Bał-
kanTripa. Poczuj ducha Bałkanów, skosztuj bałkańskich 
specjałów i podziwiaj piękno regionu, w wielu miejscach 
wciąż nieskażonego komercją. 

BalticTripy to rejsy na pokładzie luksusowego statku 
wycieczkowego, w ramach których poznasz nadbałtyckie 
stolice. Jeżeli jeszcze nie byłeś i lubisz nowe wyzwania, to 
wycieczka dla ciebie.

Najdłuższe wyjazdy, ze względu na odległość i czas, 
to Eurotripy. To totalne szaleństwo! W planie jest Am-
sterdam, Paryż, Madryt, a ponadto zwiedzasz Barcelonę 
i Niceę. Dłuższy przystanek jest na odpoczynek nad portu-
galskim brzegiem Atlantyku. Marzy ci się trip po Europie, 
ale nie masz aż 2 tygodni? Wybierz wycieczkę Highlights 
of Europe i zobacz Wenecję, Rzym, Barcelonę, Paryż, Am-
sterdam i zalicz rejs luksusowym promem, a to wszystko 
w 8 dni!

Pojedź daleko, czyli egzotyka
Europę znasz na pamięć i ciągnie cię dalej? Spaceruj 

w towarzystwie słoni w Tajlandii, zatańcz ognistą sambę 
na brazylijskiej plaży Copacabana i napij się oryginalnej 
tequili w Meksyku! A może wolisz poczuć klimat Nowego 
Jorku i zabawić się w Vegas? Jedno jest pewne – podróże 
kształcą, a ty przecież studiujesz! Rezerwuj wycieczkę 
i baw się w każdym miejscu na Ziemi z najlepszą ekipą 
pod Słońcem!

NoworoCzNe
Podróże 
Nie tylko Nowy rok przed tobą, ale też cały świat do 
zwiedzenia! Zaplanuj podróżniczy rozkład jazdy i przeżyj 
niezapomniane chwile z najlepszą ekipą. My prezentujemy 
kierunki, a ty sprawdź, kiedy masz wolne na uczelni! 

Małe 
Czy duże?
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Rozdział VI
Jeśli tylko jest taka możliwość, wybieramy nocne albo 

poranne pociągi, ten do Samarkandy niestety wyjeżdżał 
przed południem. Pomimo iż robiło się na zewnątrz coraz 
cieplej, z pozytywnymi doświadczeniami z poprzednich 
podróży czekaliśmy na dworcu. Nie było tam niczego ta-
kiego jak tablica odjazdów, a informacja  podawana była 
przez radiowęzeł po uzbecku, jednakże panowie ochro-
niarze (a właściwie mogli być to wojskowi) sami do nas 
podeszli i pokazali, gdzie mamy się udać (taka sama sytu-
acja przytrafiła nam się potem jeszcze kilkukrotnie, więc 
tam chyba po prostu tak jest – turysto, nie szwendaj się). 

Żółta lampka alarmowa zaświeciła się u nas, gdy 
przechodziliśmy w poszukiwaniu naszego wagonu, 
zaczepił nas konduktor z 1 klasy i zaproponował, że za 
dopłatą dostaniemy lepsze miejsca. Upał, zgiełk i ciężkie 
plecaki nawet nie pozwoliły nam zastanowić się nad tą 
decyzją, a co dopiero targować. Wsiedliśmy chwilę przed 
czasem, nasz wagon był jeszcze prawie pusty, ale i na-
grzany. No nic, klima się pewnie włączy gdy ruszymy. 
Jedyne co się włączyło po starcie to bardzo głośny telewi-
zor z programem typu All-in-1 (disco, kabaret, reklamy, 
tak jak poprzednio) oraz bardzo głośna wycieczka szkol-
na (może kolonie).

Zmordowani dotarliśmy na dworzec, gdzie powitało 
nas słoneczko i oczywiście taryfiarze. Nie ma sensu się 

z nimi targować, toteż udaliśmy się nieco dalej  na skrzy-
żowanie, skąd biały chevrolet (kierowca chyba nowy 
w branży) zabrał nas do hostelu. Taksówkarze nie jeżdżą 
tutaj z użyciem mapy, mimo iż ich telefony na to pozwa-
lają, po drodze najczęściej telefonują do znajomych albo, 
tak jak w naszym przypadku, pod numer do hostelu i od 
nich dowiadują się, jaką trasę ustalić, który skręt w lewo 
wybrać i gdzie się zatrzymać. 

Nasz hostel mieścił się w starej części miasta (jakieś 
8000 metrów od Registanu), co wiązało się z labiryntem 
wąskich, nierównych i, czego sami niejednokrotnie do-
świadczyliśmy, ślepych uliczek. Pani z hostelu była bar-
dzo, bardzo miła, czekała na nas woda, wiatrak i arbuz. 
Dodatkowo mieszkanie miało patio, do którego bardzo 
nas zachęcano i z którego nie omieszkaliśmy skorzystać.

Dygresja 8: Guest House FAYZI, bo tak brzmiała jego 
nazwa, był chyba najlepszym noclegiem w Uzbekista-
nie. Za 32$ mieliśmy 4-osobowy pokój w samym cen-
trum ze śniadaniem. Dodatkowo zostaliśmy obdaro-
wani dwukrotnie arbuzem i wodą. Można też zamówić 
obiad, ale trzeba dać znać rano (my niestety poprosili-
śmy za późno). Jest to nowy hostel i prawdopodobnie 
byliśmy pierwszymi gośćmi spoza Uzbekistanu, gdyż 
zaraz po wyjeździe nasze zdjęcia jako jedyne pojawiły 
się na Bookingu. Z całego serca polecamy!

Jest około 13, upał, a my głodni. Cóż robić, kapelusze 
na głowy i idziemy. Pomimo wielu uliczek trasa do cen-
trum była stosunkowo krótka i łatwa do zapamiętania, 
więc tylko za pierwszym razem włączyliśmy mapy. Oko-
lica przyjemna, całkiem sporo sklepików spożywczych 
i to takich z piwem! Obiad zjedliśmy w polecanej restau-
racji Bibikhanum Teahouse (chyba jednak jej nie poleci-
my), gdzie obsługiwał nas 11- może 13-letni chłopczyk 
i tylko dlatego tak nam smakowało, że zdecydowaliśmy 
się tu przyjść dnia kolejnego (wtedy to nie jemu trafił się 
nasz stolik i jedzenie wcale nie było smaczne). Wrócili-
śmy do hostelu i wieczorem poszliśmy pod Registan.

Przepiękny, naprawdę przepiękny! J to miasto 
podobało się najbardziej ze wszystkich. Ogrom tam-
tejszych budynków, kolory i wykonanie zachwycały. 
Chcieliśmy przyjść tu na zachód słońca, gdy wszystko 
to jest podświetlane, jednak nie udało nam się. Zoba-
czyliśmy natomiast Park im. Amira Temura, Go’r Amir 
Maqbarasi oraz pospacerowaliśmy po mieście, żeby po-
czuć klimat poza centrum. Na kolację kukurużka (pole-
cam serdecznie, świeże, ciepłe, tanie, a jakie smaczne!) 
Następnego dnia śniadanie mieliśmy wykupione w ho-
stelu, i ono również było smaczne. Naleśniki, jajka, miód, 
chlebek, kiełbaski, słodycze, owoce – słowem wszystko, 
czego dusza zapragnie. Miła pani pozwoliła nam zostać 
prawie cały jeden dzień więcej w oczekiwaniu na pociąg 
i nie chciała za to ani grosza, mimo iż próbowaliśmy wci-
snąć jej zapłatę. 

Poszliśmy zwiedzać drugą część centrum, czyli mię-
dzy innymi Kryptę Prezydenta oraz cmentarz pełen bo-
gato zdobionych krypt (Shah-i-Zinda). Przeszliśmy go 
najpierw, przez przypadek, od strony zwykłego cmenta-
rza i schodząc ze wzniesienia mieliśmy piękny widok na 
cały kompleks. Jeśli komuś nie widzi się płacić za wstęp 
polecam tę opcję, bo rzeczywiście widać prawie wszyst-
ko. Później jednak za namową A kupiliśmy bilety i jak na 
prawdziwych turystów przystało poświęciliśmy 30 mi-
nut na przechadzkę po Shah-i-Zinda. W drodze powrot-
nej do hostelu Mt i Ja mieliśmy nieodpartą ochotę na zim-
ną Coca-Colę w szklanej butelce (tam, jakież to piękne, 
wszędzie jest dostępna i niesamowicie tania). Zatrzyma-
liśmy się w pierwszym napotkanym sklepie. Kasjerki nie 
było, za to było bardzo dużo dzieci, które najpierw nas 
obsłużyły, a potem wypytały skąd jesteśmy, jak mamy 
na imię itd. Na wieść, że jesteśmy z Polski wymienili tylu 
piłkarzy, że nawet ja, a trochę się interesuję, byłem za-
wstydzony. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, poże-
gnaliśmy i piechotą poszliśmy w stronę Fayzi.

Do Buchary jechaliśmy szybkim, hiszpańskim pocią-
giem Talgo. Faktycznie był szybki, odległość ponad 200 
kilometrów pokonaliśmy w około 2 godziny. Do tego kli-
matyzacja, prowadnicy, pełna klasa i kultura. Nawet kupi-
liśmy sobie coś do jedzenia. Jako iż był środek nocy umó-
wiliśmy się z hostelem, że wyślą po nas 
taksówkę (warto nadmienić, że dworzec 
znajduje się w odległości 13 kilometrów 

Z  aNaLogIem 
Po  aNaLogoWyCh  
kRaJaCh
Część II

kontynuujemy relację z fascynującej podróży  
po byłych republikach radzieckich i kilku krajach europy. str. 6

Shah i Zinda, potężne  
i bogato zdobione grobowce, 

Samarkanda, Uzbekistan

Modlitwa 
na terenie 
Registanu, 
Uzbekistan
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Tradycyjne  pierogi
robione  na  miejscu

adresy  naszych  lokali  znajdziesz  na:

www.pierogarnie.com
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str. 8

od centrum). Wszystkie bilety kupiliśmy online, jednak 
na dwóch widniała informacja o konieczności wymienie-
nia ich na normalny. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby 
gdziekolwiek była informacja o tym, gdzie tego dokonać. 
Ostatecznie okazało się, że bilety te należy wymienić 
w kasie na dworcu, z którego jest odjazd. Ze względu na 
to, iż następny pociąg mieliśmy o 4 rano, a nauczyliśmy 
się już nie wierzyć w informacje, że jak coś jest całodobo-
we, to będzie otwarte cały czas, a jak od 9 to będzie od 9, 
wymieniliśmy bilety zaraz po przyjeździe. Oczywiście tu-
taj też nikt nie słyszał o kolejce, więc dzielna A wepchała 
się gdzie trzeba i po około 40 minutach mogliśmy jechać.  
Hostel Mekhtarin, heh, śmieszna sprawa. Na Bookingu 
mam geniusa poziom 2, więc miałem niższą cenę, pracow-
nik jednak chce więcej. Co robić, prosimy o kierownika. 
Jako że nas rosyjski jest średni, dla wyrównania mówimy 
tylko po angielsku i udajemy, że nic nie paniemaju. Okaza-
ło się, iż pomimo podatku naliczanego przez Booking oni 
chcą jeszcze jeden w kwocie 2,5$ za osobę za noc (czyli 
20$, a sam hostel kosztował 44$ za 2 noce ze śniadaniem). 
No chyba nie! Siedzący obok Słoweńcy powiedzieli, że 
oni też byli zdziwieni, ale zapłacili, wspierali nas potem 
w kłótni z menadżerem, że faktycznie jest to nie fair (w tej 
cenie moglibyśmy mieć porządny hotel w centrum). Po 
około godzinie, gdy żaden z nas nie chciał ustąpić (kie-
rownik nawet napisał do Booking.com!) zdecydowaliśmy 
się, iż wystąpimy z prośbą o darmową anulację nocle-

gu, którą on przyjmie. Gdy 
już to zrobiliśmy musiał 

albo zorientować się, że 
faktycznie pójdziemy, 

albo Booking mu 
odpisał, iż nie ma 

racji, ale w końcu 

wykrzyknął radośnie, że skoro mamy geniusa, to nie mu-
simy jednak płacić (tak jakby to cokolwiek miało do rze-
czy). Idąc za ciosem w ramach rekompensaty J załatwiła 
nam darmową taksówkę na dworzec (tę na pociąg do 
Chiwy) i zamieniła wliczone w koszt śniadanie na lunch. 
W końcu mogliśmy zrzucić z siebie plecaki, wypić piw-
ka (kup dwa i dostaniesz trzecie za darmo) i pójść spać 
(przez wszystkie perturbacje dopiero około trzeciej rano) 

Dygresja 9: Okazało się, że nie tylko my mieliśmy taki 
problem z tym hostelem. W Internecie jest masa osób, 
które zostały oszukane w ten sposób. Nie można się na 
to zgodzić, gdyż to są jakieś „dodatkowe” opłaty, któ-
rych oni sami nawet nie potrafią wytłumaczyć. 

Zdecydowaliśmy się wstać około 6 rano, żeby zdążyć 
zobaczyć miasto przed najgorszym upałem. O takiej go-
dzinie mijaliśmy się tylko z mleczarzami. Wróciliśmy na 
śniadanie, które, no cóż, było tak na jeden ząb. Wyszliśmy 
więc szybko i w drodze na mury kupiliśmy po samsie.  
Zabytki Buchary nas zawiodły, nie dość, iż na wszystko 
trzeba płacić drogi wstęp (inna cena dla swoich i kilku-
krotnie wyższa dla turystów), to jeszcze naprawdę nic 
tam nie było (oczywiście nie dosłownie). Mury, które 
ciągnęły się przez kilkaset metrów, ograniczały się do 
zwiedzania pomieszczeń z narzędziami za witryną. Na-
wet nie było widać stamtąd miasta. Dobrze, że podczas 
porannego spaceru weszliśmy do otwartej bramy w cen-
trum i mogliśmy przejść się po krużgankach, bo po śnia-
daniu było to już wejście płatne. Zwiedziliśmy też me-
czet Kalan wraz z minaretem, Chor Minor (to akurat było 
bardzo klimatyczne i niezadeptane miejsce) i parę innych 
lokacji. Niestety, byliśmy ogromnie rozczarowani tym 
miastem mając w pamięci jak wspaniała była Samarkan-
da. Oczywiście trzeba oddać Bucharze, że jest w centrum 
bardzo zadbana, że jest jako taki, w porównaniu do Sa-
markandy jednak żaden, klimat i wielka historia stoi za 
każdym z budynków, ale z bólem serca przyznajemy, że 
nie polubiliśmy się.

A kupiła sobie ręcznej roboty plecaczek i krętymi, 
zdecydowanie bardziej zawiłymi uliczkami niż w Samar-
kandzie, wróciliśmy na lunch. Kolejne godziny spędzili-
śmy na patio grając w karty, czytając i czekając, aż upał 
minie. 

Jako, że Mt to miłośnik parków udaliśmy się do par-
ku Mirzo Ulugbeka. Znaczy koło poczty, skąd wysyła-
liśmy kartki (kupiliśmy je w Samarkandzie, 
ale w poniedziałki poczta nie pracowała) 
złapaliśmy matiza. Kierowa nie do końca 
nas zrozumiał, bo najpierw zawiózł nas 
do centrum, ale poprawił swój błąd, do 
tego raczył nas historyjkami i jak zwy-
kle nie mógł uwierzyć, że w tym wieku 
nie mamy swoich rodzin. Wspomniał 
coś o katastrofie smoleńskiej i chyba nie 
za bardzo lubi USA, bo Trumpowi ży-
czył czegoś podobnego.

W parku drzewa były naszej wyso-
kości, a na środku stał pomnik globusa 
Uzbekistanu. Dosłownie globus w poło-
wie zajęty przez Uzbekistan. W Interne-
cie znaleźliśmy knajpkę niedaleko „par-
ku”, jednak gdy zaczęliśmy się zbliżać 
wyłoniła się przed nami błotnista rzeka 
pełna półnagich dzieci i mężczyzn za-
żywających kąpieli. Szybko stamtąd 

uciekliśmy, jednak okazało się, że nie ma nigdzie mo-
stu, a wyjścia z parku są dwa, toteż wróciliśmy do miej-
sca skąd przyszliśmy zaliczając wielkie koło. W drodze 
do knajpy minęliśmy tiry na europejskich tablicach, 
owce i kozy i w sumie nie wiedzieliśmy, czy powin-
niśmy już czuć się niebezpiecznie. Restauracja, jak się 
okazało, była dosłownie nad tą błotnistą rzeką, do tego 
stopnia, że nasz stolik umiejscowiony był na mostku. 
Wyglądało to bardzo ładnie, prócz tego, że wszystko – 
śmieci, resztki i brudy – wrzucane były bezpośrednio 
w wodę. Jedzenie można określić jednym słowem – ma-
jonez. Musieliśmy jeszcze czekać na nie blisko godzinę, 
a do rachunku doliczono nam opłatę za muzykę (każ-
dej osobie oddzielnie, a muzyka pochodziła z imprezy 
urodzinowej, która odbywała się kilka stolików dalej). 
Wciąż niedokarmieni złapaliśmy taksówkę do centrum 
(w całkowitej ciemności). W hostelu chwilowo (całą 
noc) nie było wody (podobno jakiś problem w całym 
mieście), więc spakowaliśmy się i położyliśmy bez 
mycia. O 3 rano przyjechał nasz opłacony przez hostel 
taksówkarz i zawiózł na dworzec. Spotkaliśmy tam 
znajomych Słoweńców (przemierzali Uzbekistan na 
rowerach) i razem wsiedliśmy, niestety, do różnych 
wagonów. 

Był to pierwszy w tej podróży przez Uzbekistan 
wagon płackartny (A w ogóle jechała takim pierwszy 
raz!). Niestety, nie zrobił pozytywnego wrażenia, nasze 
miejsca zajęły matki z dziećmi i musieliśmy zadowolić 
się najgorszymi na korytarzu. Mi trafiło się miejsce przy 
toalecie, kto widział ten wie, jaki to problem dla osoby 
mierzącej blisko 190cm. Prowadnik niby coś przepraszał, 
ale miał szczęście, że J nie stała najbliżej niego, bo chyba 
by go rozszarpała.

Rozdział VII
Budzę się przed 8, nie mogę spać, bo się nie miesz-

czę i każdy, kto idzie do toalety szturcha mnie w nogi. 
Reszta ekipy nadal śpi. Rodzina siedząca obok widząc, 
że nie mam co ze sobą zrobić, zaprasza mnie do stoli-
ka na śniadanie. Bez zastanowienia przyjmuję ofertę. Są 
frytki, baranina, chleb, herbata i słodycze. Nie jest to naj-
lżejsze śniadanie w moim życiu, ale było całkiem smacz-
ne. Przez blisko 2 godziny dyskutujemy o różnicach po-
między Polską a Uzbekistanem (kolejni ludzie dziwiący 
się, że nie mam rodziny w takim wieku). Jako że wszyscy 
mamy miejsca na górze, nie mamy gdzie siedzieć. J, gdy 
się obudziła i zrobiła poranną toaletę, przyszła do mnie 
i staliśmy w przejściu pomiędzy wagonami z braku lep-
szego pomysłu.

Chiwa przywitała nas nieprawdopodobnym upa-
łem. Naprawdę, było tak ciepło, że co kilkaset metrów 

robiliśmy przerwy. W sklepie 
chcieliśmy uzupełnić zapasy 
wody, ale był ogromny 

Jedna z głównych dróg  
Aralska, byłego portu 

nad Morzem Aralskim

Poi Kalon i minaret Kalon w Bucharze
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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
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2 atrakcje w 1 miejscu
Bielsko-Biała, ul. legionów 26-28

tel. 539 973 845 
www.zygzak-karting.pl

Fb/zygzak-karting
Zapraszamy 
codziennie 
od 12:00!

Dla stuDentów

promocje na

 miarę studenckiej

 kieszeni

klubopiwiarnia Środek to lokal znajdujący się w podziemiach  
teatru Polskiego. nie trzeba jednak biletu na spektakl, żeby napić 
się dobrego piwa, zjeść obiad czy pograć w planszówki ze znajomymi!

Bielsko-Biała ul. 1 maja 1    |    tel. 662 011 049    |    FB: pubsrodek

problem z komunikacją. Pani nie mówiła ani po rosyj-
sku, ani po angielsku, więc na migi (co i tak nie za bardzo 
działało) tłumaczyliśmy czego potrzebujemy. 

Na murach kupiliśmy bilety wstępu (mieliśmy kilka 
godzin, więc nabyliśmy wejściówki bez wstępów do mu-
zeów za około 40000 za osobę). W środku pełen kapita-
lizm, z każdej strony atakowani byliśmy przez sklepika-
rzy, muzykę i wycieczki. 

Dygresja 10: Plan na Chiwę był prosty: przyjeżdżamy, 
spacerujemy po mieście parę godzin, jemy obiad i zała-
twiamy samochód do Nukus.

Zwiedzamy ścisłe stare miasto Ichon-Quala, a w nim 
m.in. Kalta Minor i wiele, wiele innych miejsc. Bardzo 
przyjemnie nam się spacerowało. Budynki są wspaniałe 
i naprawdę warto przyjechać do Chiwy choćby na parę 
godzin, tak jak my to zrobiliśmy. Po spacerze zrobiliśmy 
się głodni, Mt zobaczył restaurację na dachu jednego 
z domów i stwierdził, że będzie ładny widok, więc musi-
my tam pójść. Była to Terrassa Cafe and Restaurant, którą 
zdecydowanie możemy polecić – jedzenie smaczne, jest 
menu, a widok z góry wspaniały!

Było już po południu więc zrobiliśmy ostatnie kółko 
po centrum, wymieniliśmy dolary i nabyliśmy magnesy 
(J i ja nigdzie nie możemy sobie ich odpuścić). W dro-
dze powrotnej na dworzec, gdzie zostawiliśmy bagaże za 
symboliczną opłatą, mieliśmy mały kryzys. Było tak cie-
pło, że miałem momentami ciemno przed oczami. Nie-
stety mam astmę i takie temperatury nie zawsze działają 
na mnie dobrze. U znajomej pani sklepikarki kupiliśmy 
więcej wody na zapas do samochodu, który Mt i Ja mieli-
śmy zorganizować. Dziewczyny zostały na dworcu (kli-

matyzowanym, więc chciało się być tam cały czas), a my 
wyruszyliśmy na poszukiwania. Podczas przechodzenia 
przez kontrolę zapytaliśmy policjanta, gdzie jest postój 
taksówek. Stwierdził, że on zadzwoni gdzie trzeba i zała-
twi nam transport do Nukus. Pierwsza cena 50$ była dla 
nas za wysoka, ale po chwili milczenia kierowca zszedł 
do 40$. 

Dygresja 11: Wiem, że to jest zdecydowanie zawyżona 
cena, ale w tamtej sytuacji było nam obojętne, za ile poje-
dziemy. Byliśmy zmęczeni i potrzebowaliśmy transportu. 

Po 20 minutach pod dworcem zjawił się nasz biały 
(i klimatyzowany!) chevrolet i udaliśmy się w drogę do 
Nukus. Po 3-4 godzinach przybyliśmy na miejsce, ale był 
problem ze znalezieniem zamówionego hotelu o nazwie 
Dosliq. Nie zgadzała się ulica podana na Bbooking, gdyż 
adres, pod który zostaliśmy zawiezieni, okazał się być 2 
kilometry od miejsca docelowego. 

Dygresja 12: Nie wolno ufać mapom Google ani Maps.
me. Jedna z drugą cały czas się wyklucza, więc najlepiej 
wszystko robić według własnego uznania.

Po długim spacerze z plecakami i dotarciu na miej-
sce byliśmy zaskoczeni zastanymi warunkami. Za 70$ 
za 2 noce/4 osoby mieliśmy pokój z łazienką i lodów-
ką. Niestety standard był bardzo niski, przypominał 
jakiś pensjonat z lat 70. nad Bałtykiem. W recepcji nie 
dało się porozumieć ani po rosyjsku, ani po angielsku, 
jakimś cudem załatwiliśmy taksówkę do Muynaku na 
następny dzień za 50$ w dwie strony (tak naprawdę mie-
liśmy kierowcę na cały dzień i mogliśmy jechać gdzie 
tylko nam się marzyło). Wieczorem udaliśmy się do re-
stauracji Neo na kolację. Nikt z nas nie spodziewał się, 
że będzie to, jak na tutejsze standardy, dość wysokich 
lotów przybytek. Wszyscy byli elegancko ubrani, a my 
w trampkach, koszulkach i krótkich spodenkach. Na do-

datek w środku odbywała się jakaś impreza. Wiedząc że 
niezbyt tam pasujemy, usiedliśmy na zewnątrz. Jedzenie 
było smaczne, a ceny więcej niż akceptowalne. Na sam 
koniec tego długiego i męczącego dnia pojechaliśmy 
taksówką do jedynego w okolicy otwartego sklepu, aby 
zaopatrzyć się w prowiant na wycieczkę do Muynaku. 
Wcześnie rano, około 7, z nadzieją w serduszkach zeszli-
śmy do hotelowej „restauracji” na śniadanie. Niestety, 
pozostawiało ono, tak jak sam obiekt, wiele do życzenia. 
Każdy coś wrzucił na ruszt i chwilę po 8 siedzieliśmy 
w klimatyzowanym chevrolecie jadąc do byłego portu 
nad Morzem Aralskim (tak o tym jeziorze mówią miej-
scowi). Droga przebiegła sprawnie i koło południa scho-
dziliśmy po schodkach do wraków statków. Część z nich jest 
ustawiona w rzędzie, a dookoła został wy-
budowany chodnik dla wygody turystów. 
W zasięgu wzroku i spaceru można jednak 
bez problemu znaleźć luźno porozrzucane, 

str. 10

Jezioro Kaindy w Kazachstanie, 
powstałe po trzęsieniu ziemii

Klasyczne środkowoazjatyckie śniadanie



9nr 1 (129) styczeń-luty 2020 BIELSKO-BIAŁA / KATOWICE

Rock GaleRia
Bielsko-Biała, Rynek 6

 RockGaleria

 FB: WesternTortillaKatowice
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ul. Hetmańska 18

www.westerntortilla.pl
tel. 788 797 302
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rdzewiejące statki. Upał był dokuczliwy, więc po paru-
nastu minutach spaceru po okolicy nasz kierowca zabrał 
nas do muzeum Morza Aralskiego. Bilet wstępu kosz-
tował nas po 20000 na osobę. Chyba nie spodziewali się 
żadnych gości, bo światło było zgaszone i specjalnie dla 
nas panie otworzyły wystawy. Same eksponaty są trochę 
nudnawe, parę tylko nas zaciekawiło, ale film o historii 
tego rejonu był nad wyraz interesujący (był nawet po an-
gielsku!). Szkoda tylko, że urwał się w połowie. 

Dygresja 13: To co nas bardzo zaskoczyło w Muynaku, 
to że wszystko było budowane od nowa. Całe miasto jest 
w budowie. W Internecie były informacje, że miejsco-
wość jest na wpół wymarła. Jak się potem dowiedzieli-
śmy, gdy prezydent przyjechał do Muynaku i zobaczył, 
jak ludzie żyją i jak to wszystko wygląda, nakazał zbu-
dowanie domostw i budynków od zera.

Po godzinie 14 udaliśmy się w drogę powrotną. Z kie-
rowcą niestety nie potrafiliśmy się porozumieć, gdyż mó-
wił tylko po uzbecku, ale jakież było nasze zdziwienie, 
gdy nagle z głośników zaczęła lecieć playlista z polskim 
disco-polo. Nie wiem, czy ktoś mu powiedział, że jesteśmy 
z Polski, czy po prostu tego słucha, ale nikt z nas się tego 
nie spodziewał. Zbliżając się do Nukus kierowca stwier-
dził, że pokaże nam coś wartego zobaczenia. Okazało 
się, że jest to specyficzny cmentarz na górce. Z głębokimi 
kryptami, do których się schodzi w głąb ziemi, a część 
grobów jest otwarta i ma na sobie tylko taką jakby dra-
binkę. A mówiła, że na tym stelażu kładziono zmarłych, 
a dalej wszystko toczyło się samo. Nie wiem, nie znam się. 
Oprócz nas była tam ekspedycja z Niemiec. Samego miej-
sca nie potrafię zidentyfikować na żadnej mapie, ale było 
to na drodze z Muynaku do Nukus (około 50 kilometrów 
od Nukus) i jakieś 2 kilometry w stronę Turkmenistanu. 
Tym razem obiad zjedliśmy w restauracji Las Vegas (znów 
wyjątkowo tam nie pasowaliśmy i na dodatek byliśmy 
jedynymi klientami; sama restauracja bardzo dobra). Po 
obiedzie i odpoczynku Mt i Ja postanowiliśmy pojechać 
do banku wymienić lokalną walutę na tenge, gdyż za 
dużo pieniędzy nam zostało, a następnego dnia mieliśmy 
pociąg do Kazachstanu. Niestety, nigdzie nam ich nie wy-
mieniono, dopiero na targu u cinkciarza sfinalizowaliśmy 
transakcję. Na sam koniec przygody z Uzbekistanem zro-
biliśmy zakupy na targu, spróbowaliśmy specyficznego 
napoju (woda sodowa z jakimś syropem sprzedawana na 
szklanki) i spacerowaliśmy wzdłuż rzeki. W międzycza-
sie Mt i A, gdy ujrzeli wrotkowisko, bardzo chcieli z niego 
skorzystać, niestety, rozmiar buta Mt nie pozwolił na sza-
leństwa, więc wróciliśmy do hotelu.

Pociąg odjeżdżał o 4.12 rano i do Bejneu w Kazach-
stanie miał dotrzeć o 19 z hakiem. Sama podróż była naj-
gorszym, przynajmniej moim, doświadczeniem z koleją 
na wschodzie (a trochę nią jeździłem). Upał w pociągu 
był niesamowity. Od samego oddychania człowiek robił 
się mokry. Na domiar złego na granicy spędziliśmy 3 go-
dziny i żołnierz pofatygował się do nas, aby wypytać, co 
my tu tak właściwie robimy i sprawdzić bagaże. Podczas 
dalszej podróży przyszedł do nas inny wojskowy i wypy-

tywał o nasz cel podróży, czy mamy aparaty itd. Dodat-
kowo opowiadał, że krótkie spodenki i brak męża/żony 
w naszym wieku to nic dobrego. Nie był zbyt przyjemny, 
a jego pytania i odpowiedzi były podejrzane.

O mały włos nie przejechaliśmy naszej stacji Bejneu, 
gdyż nikt nas nie poinformował, że na nas pora, a czas 
na zegarkach nie zgadzał się ze stanem faktycznym. Mie-
liśmy dojechać po 19, a w Bejneu byliśmy o 18. Potem 
okazało się, że nie dość, że czas się zmienił, to tak, jak 
kiedyś w Rosji, na dworcu mamy godzinę z Astany (Nur
-Sułtan), a poza dworcem czas miejscowy. Zamieszania 
było co niemiara, nie byliśmy nawet pewni, o której od-
jeżdża nasz kolejny pociąg do Mangystau (w Aktau nad 
Morzem Kaspijskim nie ma stacji). Gdy wszystko usta-
liliśmy rozpoczęły się poszukiwania toalety. Było to za-
danie niemożliwe do zrealizowania, gdyż na dworcu ani 
w okolicy nie było WC. Dopiero J i Ja znaleźliśmy lokal, 
nazywający się restauracją, gdzie było jakiekolwiek je-
dzenie, toaleta i złocisty trunek. Połowy karty nie było, 
może nawet ¾, ale nieśmiertelny plov i lagman jest wszę-
dzie. Pociąg odjeżdżał o 23.33 czasu astańskiego, a na 
miejscu zameldowaliśmy się o 8. W taki sposób, brudni, 
zmęczeni i szczęśliwi dotarliśmy do Aktau, a dokładniej 
to do Mangystau, skąd marszrutką za 95 tenge (Yandex 
nie działał, a ja nie miałem ochoty się targować) pojecha-
liśmy do centrum, gdzie około 150 metrów od plaży mie-
liśmy wynajęte mieszkanie na 2 noce.

Rozdział VIII
Jakiego trzeba mieć pecha, żeby nad Morzem Kaspij-

skim trafić na zimne pływy? Pewnie porównywalnego 
do napotkania deszczu w kanionie Szaryńskim... Zaraz 
po przyjedzie udaliśmy się na śniadanie do lokalu tuż 
obok kwatery. Każdy wziął co innego w ofercie śniada-
niowej i każdy był zadowolony (cena była wysoka jak na 
Kazachstan, ale do zniesienia dla nas). Następny przysta-
nek – Aviakassa. Nie pomyśleliśmy o tym wcześniej i do-
piero w Uzbekistanie zaczęliśmy kombinować nad lotem 
z Aktau do NurSułtanu (ciężko stwierdzić, jak to miasto 
nazywać, bo sami mieszkańcy różnie reagują). Ceny wa-
hały się, ale najtaniej wydawało się właśnie w Aviakassa. 
Jednak, ze względu na fakt, iż było to 2 dni przed wy-
lotem, ceny były porównywalne do tych w Internecie. 
Szybkie zakupy, targ i lecimy na plażę. Sporo kamieni 
i głazów, ale znalazło się także miłe miejsce do rozłoże-
nia kocyka. Na starcie zdziwiło nas, iż nikt się nie kąpie, 
ale po zanurzeniu kostek wiedzieliśmy dlaczego… woda 
ta miała mniej niż 10°, Bałtyk przy tym to gorące źródła. 
A i Mt zdołali się zanurzyć, J tylko zmoczyła strój, a ja 
wróciłem na koc najszybciej, jak się dało. Pogoda była 
wspaniała, po upałach Uzbekistanu przyszedł czas na 
kilka stopni mniej (tylko jakieś 30) i lekką bryzę. Nie 
przemyśleliśmy jednakowoż, iż takie warunki sprzyjają 
opaleniźnie, więc gdy po piwku w pobliskim barze i sesji 
zdjęciowej nad wodą udaliśmy się na obiad, prawie nie 
mogliśmy zgiąć kolan. Do jedzenia wybraliśmy burge-
ry, całkiem smaczne i dość tanie. Droga powrotna była 
potworna. Weszliśmy na targ po kefir i, gdy tylko wdra-
paliśmy się na 5 piętro, wzajemnie się nim okładaliśmy. 
J była totalnie unieruchomiona, ją najbardziej słoneczko 
polubiło. Wieczorem Mt, A i ja poszliśmy jeszcze na pla-
żę, przebrnęliśmy przez wodę i chwilę siedzieliśmy na 
wysepce, dopóki pewien mężczyzna nie przylazł do nas 
(przypominam, że byliśmy na wysepce kilkadziesiąt me-
trów od brzegu) twierdząc, że jest z policji. Sprawa wy-

glądała następująco: „Tutaj nie wolno pić alkoholu i za-
raz przyjedzie policja”. Zdziwieni i pełni niedowierzania 
stwierdziliśmy, że się szybko ewakuujemy i siądziemy 
gdzie indziej. Pan szedł za nami, a po minucie na brze-
gu zjawił się patrol. Wtedy tajny agent służb specjalnych 
stwierdził, że jak damy mu piwo, to wszystko będzie 
dobrze. Byliśmy niemądrzy, oddaliśmy ostatni złocisty 
trunek i dopiero po chwili zorientowaliśmy się, że chłop 
zeruje butelkę kucając w krzakach, a policja przyjechała 
po kogoś innego. Jak mogliśmy się nabrać na taki prymi-
tywny plan? Nie wiem, choć się domyślam. Na koniec 
wróciliśmy do knajpy, w której byliśmy przed obiadem, 
zamówiliśmy po szaszłyku i złotym napoju. Ja jeszcze 
wróciłem po J, która dogorywała w mieszkaniu. Jako że 
w barze był parkiet, a my lubimy tańczyć, przebawiliśmy 
całą noc. Średnia wieku gości wynosiła około 50, odby-
wały się tam urodziny i podział ról był jasny: mężczyźni 
piją wódkę przy stole, a kobiety tańczą w kółku. My się 
tym nie przejęliśmy i bawiliśmy się doskonale nie zwa-
żając na to, że pasujemy tam jak pięść do oka. DJ nawet 
puścił nam piosenkę na życzenie! Około północy naj-
bardziej spalona ze wszystkich J zbierała się do spania, 
więc oboje poszliśmy drogą na skróty (przez budowę) do 
mieszkania, pozostawiając tańczących Mt i A. 

Następnego dnia mieliśmy wyjeżdżać, więc po po-
wrocie włączyliśmy jeszcze pranie, posmarowaliśmy się 
ostatni raz kefirem i zasnęliśmy. 

Nie widzieliśmy, o której właściwie mamy się 
wynieść, a nasza hostka nie odpisywała, więc wyszli-
śmy na śniadanie. Nie znaleźliśmy nic śniadaniowe-
go (znaczy znaleźliśmy, ale zamknięte), więc zatrzy-
maliśmy się w knajpce na rogu. Każdy z nas wziął 
różne odmiany makaronu, dziewczyny wybrały spa-
ghetti bolognese porcję dziecięcą, ale i tak nie uda-
ło im się dojeść. Porcje były ogromne, może nie jakieś 
wybitne w smaku, ale na pewno się nimi najedliśmy. 
Hostka się odezwała, że do 14 możemy być za darmo, 
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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 425ul. Mariacka 17

FB: @DoSopotuKato

DoSopotu 
jest bliżej 
niż myślisz
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a potem po 1000 tenge za godzinę, toteż do 14 odpo-
czywaliśmy, następnie oddaliśmy klucze i udaliśmy się 
obczaić tutejszego Burger Kinga. Oferty może i mają 
korzystniejsze, jednak ich dostępność pozostawia wiele 
do życzenia. Na zaproponowanych siedem zestawów 
dostępne są dwa – najtańszy i najdroższy. Jako, że nie 
mieliśmy nic do roboty posiedzieliśmy tam chwilę (tak 
ze dwie godziny) i poszliśmy jeść dalej. 

Tym razem padło na nowoczesną restaurację – już 
przy wejściu uderzył nas ogrom tłumu ludzi, do tego wi-
dać było, że to miejsce dla zamożniejszych mieszkańców 
miasta. Niespecjalnie nam to przeszkadzało, a do gapiów 
zdążyliśmy się przyzwyczaić, więc zamówiliśmy sałatki, 
frytki i mięso do podziału. Mt jako fan frytek i kurczaka 
zaskoczył nas po raz kolejny zamawiając sałatkę z ozo-
rów wołowych. Jedząc wpadliśmy na szalony pomysł, 
ażeby zdążyć na pociąg do Aktobe, spędzić tam dwa dni 
i stamtąd lecieć znacznie tańszym samolotem do stolicy. 
Do pociągu zostało 40 minut, a my byliśmy wciąż w Ak-
tau, toteż biegiem puściliśmy się z restauracji, złapali-
śmy taksówkę i w 30 minut byliśmy na dworcu. Bilety 
samolotowe gotowe, tylko nacisnąć akceptuj na telefonie, 
jednak kolej nie dała za wygraną. Ja stałem w kolejce do 
kasy, niestety byłem na końcu. J poszła do prowadnika 
zagadać, czy może by się coś znalazło na lewo, ale wy-
śpiewał taką cenę, że nawet gdyby udało się zlicytować 
o połowę, to wciąż byłoby to nieopłacalne. 

Nie zostało nam nic innego jak czekać na pociąg do 
Aralska. Zrobiliśmy zakupy, A i Mt niejednokrotne sko-
rzystali z płatnej 20 tenge toalety (biedni, trzymało ich 
już któryś dzień) i czekaliśmy na dworcu. Pociąg przy-
jechał przed czasem, wpakowaliśmy więc nasze plecaki 
i gdy tylko ruszył udaliśmy się do jedynego, dostępnego 
dla nas, klimatyzowanego pomieszczenia, czyli wago-
nu restauracyjnego. Piwo wcale nie było aż takie dro-
gie, a dziewczyny postanowiły się rozgrzać, w związku 
z czym zamówiły 100g dobrze schłodzonej, przeźroczy-
stej substancji (żart, dobrze nagrzanej substancji, wódka 
nie widziała lodówki). Musiały spodobać się kelnerowi, 
bo to, co dostały, to było 250g jak nic! Przygotowani do 
nocy wróciliśmy do wagonu i zasnęliśmy niemal od razu. 

Rano budzimy się, a ku naszemu zdziwieniu, u samej 
góry, w miejscu gdzie zostawia się torby, leży mężczy-
zna. Co on tam robi, jak on tam wszedł, czy prowadnik 
o tym wie? Zastanawiając się nad tym dostrzegliśmy, iż 
w każdym wolnym takim miejscu leży podobny do tego 
pan, a prowadnik doskonale o tym wie. Co więcej, okaza-
ło się, że nieczynny od godziny kibel to sprawka śpiącego 
w nim, pijanego jak bela faceta. Ponadto okazało się, że tu-
taj nie szanuje się przestrzeni innych i gdy tylko wstaniesz 

do toalet,y ktoś bezpardonowo może zająć twoje łóżko 
i nie ruszy się nawet gdy chcesz się położyć. Jednak żeby 
nie pokazywać kazachskich pociągów tylko w złym świe-
tle, znalazła się także miła rodzina, która poczęstowała nas 
herbatą i ciastkami, wypytała o Polskę (nie mogli uwie-
rzyć, że dominują u nas usługi, a nie rolnictwo). Mt scho-
dząc z górnego łóżka ciosem kung fu zbił im czarkę do 
herbaty, ale i tak nas polubili. Do mnie doczepił się jego-
mość ze złotymi zębami, który nie mógł zrozumieć, co my 
tak właściwie tutaj robimy. „Po co? Dlaczego?” A przede 
wszystkim jednak „SKĄD WY MACIE NA TO PIENIĄ-
DZE?” Był niezbyt miły, natarczywy i stwierdził, że Aralsk 
to taki Teksas w Rosji i że raczej cali nie wrócimy (tym aku-
rat się nie przejąłem, karkołomne wydarzenia lubimy). Na 
koniec zapraszał mnie na alkohol, ale odmówiłem, a po-
znana rodzina próbowała przemówić mu do rozsądku, 
żeby dał nam spokój (chciałbym Pana bardzo przeprosić, 
że podróżowałem i zostawiałem pieniądze i nie raz dałem 
się oszukać i naciągnąć). Po południu ponownie odwie-
dziliśmy wagon restauracyjny, tym razem wzięliśmy ze 
sobą uno. Zaczęliśmy od herbaty, następnie chcieliśmy 
zjeść obiad, więc podano nam menu. Cóż z tego, skoro je-
dynymi dostępnymi opcjami był podejrzanie wyglądający 
kurczak i barszcz. Ale zjedliśmy i przeżyliśmy, w między-
czasie zdążyliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób budowa-
no system irygacyjny i wtedy dopiero uświadomiliśmy 
sobie, jak wielkie były te kanały i jak ogromną katastrofą 
jest wysychanie Jeziora Aralskiego. 

Około 19 wysiedliśmy w Aralsku. Zostawiliśmy 
w pobliskim hostelu plecaki i poszliśmy w głąb miasta, 
ale nie spotkaliśmy żywego ducha. Dopiero w porcie, 
a raczej czymś, co kiedyś było portem, a dziś jest miej-
scem do wypasania wielbłądów, spotkaliśmy grających 
w piłkę chłopaków. Znali zarówno Lewandowskiego, 
jak i Piątka. Posiłek zjedliśmy w jedynej otwartej tutaj 
stołówce, pizza była zła, ale zjadliwa, a pierogi okazały 
się być zupą z pierogami, ale i tak nie były najgorsze. 
Ostatnie godziny przed wyjazdem spędziliśmy w par-
ku pijąc drinki z plastikowych kubeczków. Po dodatko-
wych dwóch godzinach siedzenia na dworcu w końcu 
przyjechał nasz pociąg i w końcu wyspaliśmy się tak, 
jak lubimy. Tak sobie jadąc wesoło i konsumując zapa-
sy żywności i napitków, podczas kóregoś z postojów 
stwierdziliśmy, że chce nam się piwa i mamy ochotę na 
bliżej nieokreślone produkty spożywcze. Jako że był to 
najdłuższy postój (prawie 50 minut), to Mt i Ja, jako mę-
ska część ekipy, poszliśmy na polowanie na dworzec. 
Gdy staliśmy sobie spokojnie w sklepiku i wybieraliśmy 
produkty (ledwie zdążyłem wybrać piwo) Mt podniósł 
alarm, że pewna kobieta biegnie w stronę pociągu i że 
my też musimy, bo dziewczyny odjadą bez nas (pyta-
nie, kto miałby większy problem: my bez dokumentów 
i w klapkach czy dziewczyny z całym taborem?). Szybko 
wziąłem puszki do rąk, rzuciłem pani 2000 tenge na ladę 
i niczym czarnoskórzy sprinterzy sekundę później pędzi-
liśmy w stronę wagonu. Jak to się skończyło? Ano tak, że 
5 minut później byłem znów na dworcu kupując somsy 
i zupki chińskie, tym razem z A. Niestety, albo stety, pani 
w kiosku zarobila ekstra 1000 tenge, ale lepiej mieć pew-
ność, że się dojedzie razem i stracić pieniądze niż mieć 
10 złotych i zostać na pustkowiu.

Dwa poranki później zjawiliśmy się na stołecznym 
dworcu. Była jedna rzecz, która zdecydowanie nam 
doskwierała – ostatni prysznic wzięliśmy prawie 3 dni 

wcześniej. J i Ja, pamiętając dworzec w Nowosybirsku, 
gdzie można było bez problemu się umyć, stwierdzi-
liśmy, że tutaj też coś znajdziemy. Mieliśmy rację i za, 
jeśli dobrze pamiętam, 400 tenge każdy z nas się wyką-
pał i czując się jak nowonarodzeni pojechaliśmy autobu-
sem do samego centrum NurSułtanu. Mieliśmy równo 
12 godzin do samolotu, więc plan był prosty: przejść się 
po centrum, zjeść i kupić magnesy. Każdy elementy wy-
konaliśmy perfekcyjnie, a dziewczyny nawet odwiedziły 
meczet! Śniadanie zjedliśmy w znanej nam z Ałmaty re-
stauracji Navat, jednak ta była okropna. Większości karty 
nie było, a samo jedzenie było słabe. Przechadzając się po 
głównej arterii zobaczyliśmy „przepych” w wykonaniu 
kazachskim. Co można więcej o tym mieście powiedzieć? 
Straszna lipa i tandeta, dobrze że nie przeznaczyliśmy na 
to miasto więcej czasu. Późnym popołudniem, po wyj-
ściu z budynków EXPO poszliśmy zjeść i zrobić ostatnie 
zakupy do galerii handlowej naprzeciwko. Spędziliśmy 
tam około dwóch godzin i znudzeni zamówiliśmy Yan-
dexa na lotnisko (koszt jakieś 15 złotych). W porcie lot-
niczym nie przyjęto naszego „bagażu” składającego się 
z 4 plecaków owiniętych linką, więc musieliśmy owinąć 
plecaki folią. Całe szczęście w Kazachstanie nie zdzierają 
i taka przyjemność to tylko 15 złotych! Lot do Budapesz-
tu przebiegł całkiem sprawnie, nie licząc bandy pijanych 
Rosjan mówiących do obsługi po angielsku… Nic faj-
nego, ale i tak nie dane było mi spać – uległem jedynie 
chwili słabości. Zasnąłem i głowa opadła mi na przejście. 
Wtedy to, tak mówił MT, Rosjanie zaalarmowali obsługę, 
że chyba zemdlałem. Było śmiesznie, bo spałem, a sytu-
acji nawet nie pamiętam. Po wylądowaniu i odprawie 
paszportowej biegiem udaliśmy się na autobus do cen-
trum i w środku nocy, z przestawionymi zegarkami i pu-
stymi brzuchami udaliśmy się do mieszkania z Airbnb. 
O 2 rano Mt i A zostali oddelegowani na poszukiwanie 
jakiegokolwiek jedzenia i przynieśli ociekającą tłuszczem 
pizzę… lepsze to niż nic, więc zjedliśmy i poszliśmy spać, 
gdyż czekały nas intensywne dni w Budapeszcie. J i Ja 
byliśmy już tam, natomiast Mt i A – nie. 

Rozdział IX***
W sumie 4 dni to jak dla mnie długo i myślałem, jak-

by tu zakończyć relację. Teoretycznie wszystko, co cie-
kawe, warte opowiedzenia czy najzwyczajniej w świecie 
piękne zostało już opowiedziane. Bo czymże jest Buda-
peszt czy Wiedeń, do którego można skoczyć na week-
end, przy pięknych i niekoniecznie łatwo dostępnych 
górach Kirgistanu i miastach Uzbekistanu? Wydaje się, 
że raczej niczym, tym bardziej, że wszystkie 3 stolice od-
wiedzone na koniec są rozłożone na czynniki pierwsze 
przez pół Internetu. Żeby nie zanudzać, przejdę jednak 
do kontynuowania opowieści, aby móc z czystym sumie-
niem dopełnić tradycji publikowania relacji z „podróży”. 
Wstając rano ciężko mi było ruszyć chociaż stopą. Na-
prawdę nie pamiętam, kiedy byłem tak zmęczony. Róż-
nica czasu to tylko 5 godzin, ale jakoś to wszystko się tak 
poukładało, że każdy z nas czuł się, jakby został przeje-
chany walcem. Wraz z J podjęliśmy demokratyczną de-
cyzję, że po produkty spożywcze oddelegujemy ponow-
nie Mt i A, bo całkiem nieźle im poszło dzień wcześniej. 
Kupili rzeczy na obiad i śniadanie, ale nie 
było ich ponad 2 godziny! Zamiast wyjść 
o rozsądnej porze, wygramoliliśmy się 
z mieszkania około 12. 
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Happy
Hours

rura piwa

codziennie do godz. 16:00

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

www.ckbrowar.pl, FB: CKBrowar

5 l. C.K. Jasne 50 zł zamiast 85 zł

3,3 l. C.K. Jasne 33 zł zamiast 65 zł

Pizzeria Piazza

TOSCaNa

W razie wypadku 
...głodu dzwonić

CZYNNE
poniedziałek-niedziela

10:00–23:00

www.pizzapiazza.pl

Bronowice, ul. Cicha 19

tel.  12 638 80 00 
500 857 600

Ministerstwo zawsze 
fronteM do studenta!

Kraków
ul. Sławkowska 10

tel. 508 138 876

/ mswkrk

Dlatego u Nas
najlepsze

zniżki

5 PLn
z legitymacją

Piwko 0,5 L
(Brackie LuB sPecjaL) 

LuB 
Bania 

wódki 
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Dygresja 14: Musimy się przyznać, że popełniliśmy 
straszny czyn. Wpakowaliśmy się do mieszkania 3-oso-
bowego w 4 osoby. Ja zostałem nielegalnym mieszkań-
cem. Aby się rozgrzeszyć powiem tyle, że powodem nie 
były ceny mieszkań na Airbnb czy skąpstwo, a to, że 
jakość noclegów w Budapeszcie jest, delikatnie mówiąc, 
słaba. Gdy znaleźliśmy to mieszkanie, które wyglądało 
na nowiutkie i blisko centrum, stwierdziliśmy, widząc 
że są tam 2 podwójne łóżka (co samo w sobie kusi!), że 
podejmiemy ryzyko i rezerwujemy. Był self check-in, 
więc nie było problemu z właścicielami, a samo miesz-
kanie jest w mojej opinii idealne na 4 osoby. Bardzo mi 
za nas wstyd, ale różne decyzje się podejmuje w życiu.

Pierwsze kroki skierowaliśmy w stronę Placu Boha-
terów i zamku Vajdahunyadvar. Następnie kupiliśmy 
bilety 24-godzinne na komunikację i najstarszą częścią 
metra pojechaliśmy nad Dunaj (śmieszna sprawa, bo to 
stare metro jest tak malutkie, że Mt i Ja w wagoniku do-
tykaliśmy głową sufitu). Spacerując wokół Parlamentu 
i i Dunaju postanowiliśmy nabyć porządną (nie drogą, 
a dużą!) butlę wina i pójść na Wyspę Małgorzaty. Odpo-
czywając snuliśmy plany na ten i następny dzień. Z In-
ternetu dowiedzieliśmy się, że w ramach 24-godzinnego 
biletu możemy pływać tramwajem wodnym, więc nie 
zastanawiając się długo ruszyliśmy do przystani. Fan-
tastyczna atrakcja i widoki, polecamy każdemu! Jako że 
było już popołudniu wróciliśmy na chwilę do mieszka-
nia, aby zjeść obiad – pierwszy raz od miesiąca jedliśmy 
coś zrobionego samodzielnie. Wyszło smacznie i wie-
czorem mieliśmy w planie wejść na Wzgórze Gellerta 
oglądać zachód słońca. Jak zwykle było warto! Siedząc 
na Wzgórzu i popijając wino z plastiku wspominaliśmy 
miłe chwile, ale też żyliśmy chwilą (żeby nie było, że zro-
biło się nostalgicznie!) 

Dygresja 15: Było nam z J bardzo miło móc MT i A po-
kazać Budapeszt, gdyż byliśmy w nim już wcześniej. 
Z tym wiąże się inna historia, mianowicie spaliśmy 
w namiocie na Wzgórzu Gellerta. Muszę przyznać, że 
ze wszystkich noclegów w moim życiu ten był najwspa-
nialszy i najpiękniejszy. Polecamy każdemu!

Dość tych wszystkich wspominków. Na następny 
dzień plan był prosty. Zwiedzanie. Po przylocie nie mie-
liśmy sił, więc trzeba było nadrobić. Jak pewnie każdy 

się domyśla, byliśmy w każdym wartym odwiedzenia tu-
rystycznym miejscu: Zamku w Budzie, Bazylice Św. Ste-
fana, na moście łańcuchowym i w głównej hai targowej. 
Odwiedziliśmy Wielką Synagogę, Łaźnie Gellerta (z ze-
wnątrz, był plan zażycia kąpieli, ale spalił na panewce), 
ulicę Vaci. Ogólnie myślę, że przeciągnęliśmy Mt i A po 
Budapeszcie jak tylko potrafiliśmy najlepiej w tak krótkim 
czasie. „Przed-obiad” zjedliśmy w hali targowej, pyszne 
langosze za jakieś 1000 forintów (plus-minus, ale nie były 
bardzo drogie), szybkie zakupy w Aldi znajdującym się 
na poziomie -1 i krótka regeneracja w mieszkaniu. Obiad 
zjedliśmy w Frici Papa, nie powiem nic więcej o tym miej-
scu oprócz oceny – 6/10. Wieczorem chodziliśmy od baru 
do baru, gdyż następnego dnia rano Mt i A wracali do 
Polski, a J i Ja kontynuowaliśmy podróż do Bratysławy 
i Wiednia. Było miło, przyjemnie, ale też i smutno, bo jak 
to tak rozstać się po miesiącu spędzonym razem? Oka-
zało się, że wot tak, trzeba to trzeba. Wykorzystaliśmy 
do końca ostatnią kliszę i poszliśmy się pakować i spać, 
gdyż o 8 rano każdy z nas miał autobus w swoją stronę.

Dygresja 16: Dziwna sprawa, odwiedziliśmy pewien 
bar w dzielnicy żydowskiej, który nam bardzo podpaso-
wał. Ceny niskie, atmosfera luźna. Okazało się, że to sie-
ciówka, więc poszliśmy do kolejnego pod tym samym 
szyldem. Jakie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, 
że to samo piwo kosztuje tam prawie 3 razy więcej! 

Bilet do Bratysławy kupiliśmy na stronie Omio 
(Eurolines) za 19.75$. W cenie ciepły napój i słuchaw-
ki, obsługa miła i bardzo przystępne ceny w autobusie 
innych produktów spożywczych! Pojazd nowy, ekrany 
dotykowe i inne, niezbędne i zbędne, rzeczy na pokła-
dzie. Wyjazd z Kelenföld Vasút, więc myślałem, że bę-
dzie odjeżdżał z miejsc na dworcu, a wyrusza 100 me-
trów dalej z malutkiej dróżki. Po dotarciu do Bratysławy 
na dworzec i wyciągnięciu euro z Revoluta zastała nas 
ogromna ulewa. Blisko godzinę siedzieliśmy na dworcu. 
Gdy przestało padać poszliśmy spacerem do hotelu. Film 
Hotel okazał się drogim (50 euro za noc, 2-osobowy po-
kój) i mającym lata świetności za sobą miejscem. Jedynie 
lokalizacja go ratowała, 5-10 minut do samego centrum. 
Obiad zjedliśmy zaraz obok hotelu, U Majora Zemana. 
Jedzenie smaczne, ceny niskie (ok 13 euro za cały obiad 
dla 2 osób), a porcje spore. Najedzeni (czyli szczęśliwi) 
udaliśmy się z J na wielkie zwiedzanie Bratysławy (ani 
ona, ani ja nigdy tam nie byliśmy, więc jakieś wyobraże-
nia i oczekiwania były). Jak opiszę Bratysławę? NUDA. 
Serio, spodziewałem się czegokolwiek, ale nie miasta 
na wpół wymarłego. Poza paroma uliczkami na starym 
mieście i zamku na wzgórzu to ciężko spotkać drugiego 
człowieka. Jedyną rzeczą wartą wspomnienia (o innych 
nawet nie będę mówił, bo nie ma o czym – ot, miastecz-
ko ze starymi kamieniczkami i zamkiem; no dobra, mają 
poradziecki, ogromny pomnik!) jest most z UFO. Gdy 
słońce zachodziło udaliśmy się na most, aby przyjrzeć 
się miastu z góry. Była to bardzo dobra decyzja, widok 
wspaniały, zdecydowanie warto. Boli jednak cena, 6 euro 
za osobę (dla studentów). W drodze powrotnej, aby 
uprzyjemnić sobie choć trochę ten zimny dzień w stolicy, 

kupiliśmy gorzkie czekoladowe lody i poszliśmy spać. 
Myśleliśmy o zostaniu jeszcze połowy następnego dnia, 
ale widząc, że całe miasto już obeszliśmy, pojechaliśmy 
do Wiednia o 10 przed południem (10 euro za 2 osoby 
liniami RegioJet; standard taki jak w Eurolines, czyli do-
bry). Ja w Wiedniu byłem 2 razy, więc przygotowałem 
się porządnie do roli „oprowadzacza”, gdyż J nigdy 
w tym pięknym mieście nie była. Czasu nie było dużo, 
ale dwa pełne dni wystarczyły, żeby obejść najważniej-
sze miejsca, wejść do Katedry Św. Szczepana, pojechać 
do Pałacu Schonbrunn, odwiedzić Prater, pokręcić się 
bez celu po pięknym centrum, zobaczyć Museums Qu-
artier, Hundertwasserhaus, ratusz, operę i Kościół Św. 
Karola Boromeusza. Pojechaliśmy też nad Dunaj, gdzie 
J spróbowała jazdy na elektrycznej hulajnodze (chyba jej 
się spodobało) i zjdeliśmy wursty oraz Wiener Schnitzel 
w wersji XXL w Leopoldauer Alm (był arcyogromny). 
Poruszaliśmy się dosłownie każdym środkiem komuni-
kacji publicznej, gdyż kupiliśmy za 8 euro na osobę bilet 
24 godzinny (świetną mają komunikację, zazdroszczę). 
Nocleg mieliśmy obok stadionu Ernesta Happela, za po-
kój 2-osobowy zapłaciliśmy (po zniżce 100 złotych) oko-
ło 400 złoych za 2 noce, więc była to bardzo dobra cena. 
Inna sprawa, że w mieszkaniu panowały dziwne zasady 
i atmosfera, ale było czysto i przyjemnie. 30 lipca przed 
południem udaliśmy się w ostatnią podróż tego lata – 
Flixbusem za 60 złotych na trasie Wiedeń-Bielsko-Bia-
ła. Po ponad pięciu godzinach zameldowaliśmy się na 
obiad w swoich domach. Wieczorem zdążyliśmy jeszcze 
się spotkać w czwórkę na bielskim rynku, a potem każ-
dy udał się w swoją stronę. A do Szkocji, Mt do Wrocła-
wia, a J, jakby jej było mało podróżowania, nad Balaton. 

Chciałbym napisać coś mądrego w podsumowaniu, 
ale pisarz ze mnie żaden. Ta relacja powstała wraz z J. 
Co lepsze literacko fragmenty są napisane przez nią (a te 
prostsze i bardziej bezpośrednie przeze mnie). Gdyby ktoś 
rok temu mi powiedział, po powrocie z Bajkału, że w tym 
roku pojadę gdzieś w 4 osoby, to popatrzyłbym na niego 
jak na kosmitę. Nigdy nie myślałem, że wyjazd większą 
grupą (hehe, cztery osoby to max) może być tak fantastycz-
ny. Każdy wniósł tyle energii i różnorodności w podróż, 
że głowa mała. Każdy dawał od siebie to, w czym jest do-
bry, a gdy coś nie szło dobrze, to zaraz inna osoba potrafiła 
to załatwić. Oczywiście zdarzały się sprzeczki i nieporozu-
mienia, ale wynikały one raczej z troski o współpodróżu-
jących, a nie z egoizmu czy chęci dokuczenia. Gdyby teraz 
ktoś mnie zapytał, czy powtórzyłbym ten wyjazd, to stał-
bym za minutę spakowany przed domem. 

Chyba niezbyt mi wyszło to chaotyczne zakończenie, 
jakoś tak zrobiło się nostalgicznie, mimo że starałem się 
tego uniknąć. Każdemu polecamy miejsca, w których by-
liśmy. Są fantastyczne i warte każdej złotówki, ale w Azji 
powinni zacząć szanować czas.

Tekst J.K., M.S.
Zdjęcia J.K, M.S., A.J., M.T.

Typowe radzieckie samochody 
w Taszkiencie, Uzbekistan

Kanion Szaryński (Kazachstan)
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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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Tawerna 
Żeglarska
Stary Port

ul. Straszewskiego 27 
(wejście od 

ul. Jabłonowskich)

17 stycznia
godz. 20.00/wstęp 

bezpłatny
PIOTR ZADROŻNY

Artysta związany 
z nurtem piosenki 

żeglarskiej. Wykonuje 
głównie własne utwory, 

ale ma w repertuarze 
również utwory 

tradycyjne. Szczególnym 
upodobaniem darzy 

muzykę irlandzką.

24 stycznia
godz. 20.00/wstęp 

bezpłatny
SHEEBAN CELTIC BAND

SheeBan – celtycka 
energia! Celtycka nuta 

płynie w niej, zapętla się 
i przechodzi w całkiem 

zaskakujące rozwiązania 
melodyczne i aranżacyjne 
– ich muzyki nie sposób 

nazwać tradycyjną. Utwory 
oparte o najpiękniejsze 

irlandzkie i szkockie 
melodie, tajemnym 

sposobem zmieniają 
się w znane z filmów 

i współczesnej muzyki 
piosenki.

25 stycznia
godz. 20.00/wstęp 

bezpłatny
OLD MARINNERS

Jak grają? Akustycznie 
i folkowo i z domieszką 

innych gatunków 
muzycznych. 

W trakcie koncertu 
posłuchacie zarówno 
autorskich utworów 
zespołu, jak i znane 
melodie tradycyjne.

31 stycznia
godz. 20.00/wstęp 

bezpłatny
ZNIENACKA PROJECT

Zespół folkowo-szantowy. 
W ich repertuarze usłyszeć 

można utwory autorskie 
inspirowane muzyką m.in. 

Marka Knoplfera, Dave 
Matthews, Band, Great 
Big Sea czy folkowymi 

melodiami z Wysp.

1 lutego
godz. 14.00  

wstęp bezpłatny
(Klub Studencki ŻACZEK)

PRZEGLĄD 
KONKURSOWY SHANTIES 

2020”
To impreza, o start w której 

„walczy” się cały rok.
To artystyczne zmagania 

zespołów, które 
nominowane są do 

konkursu przez festiwale 
i przeglądy z nurtu piosenki 

żeglarskiej, odbywające 
się w Polsce w roku 

poprzedzającym przegląd, 
staną w szranki i będą 
poddawać się surowej 

ocenie jurorów. Po co? By 
zawalczyć o nagrodę, którą 
jest zaproszenie do udziału 

w Festiwalu Shanties.

1 lutego
Godz. 20.00

NOC SZANTOWA 
z wykonawcami 

Przeglądu Konkursowego 
Shanties2020

W trakcie ostatniej edycji festiwalu symbolicznie opłynęliśmy glob 
przez „Oceany Marzeń” świętując 500-lecie pierwszej wokółziemskiej 
wyprawy Ferdynanda Magellana. Wracając z ładownią wypełnioną bez-
cennymi wrażeniami, szukamy spokojnej przystani. Dziób festiwalowe-
go żaglowca kierujemy na jeziora. Wracamy, bo jak śpiewa bard Jerzy 
Porębski, „Na jeziorach pięknie dzisiaj...” Płyniemy, by sprawdzić czy 
rzeczywiście tak jest...

„Wróćmy na jeziora” to tytuł kolejnej 39. edycji Festiwalu Shanties 
2020, która odbędzie się w dniach 20-23 lutego w Krakowie.

Festiwalowy żaglowiec zacumuje na 3  scenach: ponownie gościć 
będziemy w kameralnej sali Radia Kraków w trakcie czwartkowego bal-
ladowego koncertu szantowych bardów, by w piątek zacumować w kinie 
Kijów. Tam dobrą przystań znajdzie zarówno najmłodsza publiczność 
w koncercie dla dzieci oraz fani twórczości Jerzego Porębskiego oraz 
ballad Andrzeja Koryckiego, a nowatorski projekt muzyczny zaprezen-
tują zespoły Ryczące Dwudziestki oraz The Nierobbers. Na zakończe-
nie dnia wraz z publicznością złożymy życzenia obchodzącemu jubileusz 
35-lecia pracy artystycznej zespołowi Zejman i Garkumpel. Festiwalo-
wy weekend to święto pieśni kubryku, szanty klasycznej. Sobota jed-
nak należy do jubileuszy i koncertów wspomnieniowych. Jeden z nich 
dedykujemy kapitanowi Andrzejowi Mendygrałowi, autorowi tekstów 
licznych piosenek m.in. zespołu Ryczące Dwudziestki, dziennikarzowi, 
twórcy doskonałych fraszek zwanych „mendygrałkami”, by wieczo-
rem złożyć życzenia ikonie polskiej sceny szantowej – zespołowi Stare 
Dzwony z okazji 40-lecia pracy artystycznej, co stanie się w trakcie kon-
certu jubileuszowego. Niedzielne południe to tradycyjnie święto szanty 
klasycznej w doskonałym przygotowaniu przez Męski Chór Szantowy 
„Zawisza Czarny”, któremu towarzyszyć będą wyjątkowi soliści. Zakoń-
czenie to oczywiście koncert finałowy i okazja, by poznać różnorodność 
muzyki związanej z morzem – od tradycyjnych pieśni pracy z żaglowców, 
poprzez energetyczny folk morski, aż po żeglarskie ballady. Równolegle 
do koncertów odbywają się imprezy towarzyszące.

Jak zawsze dla najmłodszych i ich rodziców szykujemy dwa koncer-
ty – widowiska żeglarskie w piątkowe i sobotnie przedpołudnie, a to nie 
koniec niespodzianek programowych.

Jak wielka siła tkwi w szancie będziemy ponownie udowadniać 
w trakcie wspólnego plenerowego śpiewania w sobotnie popołudnie  
22 lutego na Rynku Głównym w Krakowie.

Już teraz rezerwujcie czas!
Na 3 scenach w trakcie 15 koncertów wystąpi blisko 200 wykonaw-

ców z Polski, Wielkiej Brytanii, USA. Koncertom towarzyszyć będą wy-
stawy, projekcje filmów, kiermasz żeglarski, happening szantowy i wiele 
innych.

Pod koniec lutego Kraków ponownie stanie się żeglarską stolicą Polski.

„Wróćmy na jeziora”

21.02, piątek

Kino Kijów Centrum

godz. 11.00 Koncert dla dzieci 

 reż. i prow.: Sł. Gołąb, P. Delikat 
 wystąpi: zespół Klang

Kino Kijów Centrum

godz. 18.00  Koncert „Struna za struną” 

 reż. i prow.: M. Kańduła, T. Szuszkiewicz
  wystąpią m.in.: A. Korycki i D. Żukowska, Ryczące Dwudziestki, 

The Nierobbers, gościnnie J. Porębski

Kino Kijów Centrum

godz. 22.00 Koncert „Mazurscy Kolumbowie” 

 reż. i prow.: M. Koval Kowalewski, Z. Murawski
  wystąpią m.in.: Formacja, Klang, W. Mieczkowski Band, Mietek 

Folk Olsztyn, G. Tyszkiewicz, Zejman i Garkumpel

Tawerna Stary Port

godz. 22.00 Koncert „Nocne spotkania z piosenką żeglarską” 

22.02, sobota

Kino Kijów Centrum

godz. 11.00  Koncert dla Dzieci „Gdy wakacji pora, płyńmy na jeziora” 

  reż. i prow.: Mirek Koval Kowalewski, Zbyszek Murawski, 
 wystąpi zespół Zejman i Garkumpel

Rynek Główny 

godz. 14.00  Happening szantowy z wykonawcami Shanties2020

Kino Kijów Centrum

godz. 17.00  Koncert pamięci Andrzeja Mendygrała „Żegnajcie nam dziś ...” 
i inne Mendygrałki 

 reż. i prow.: W. Harmansa, M. Gramatyka
  wystąpią m.in.: Cztery Refy, Mechanicy Shanty, Męski Chór 

Szantowy Zawisza Czarny, Perły i Łotry, Ryczące Dwudziestki, 
Bounding Main

Kino Kijów Centrum

godz. 21.00  Koncert jubileusz Starych Dzwonów „Bo najważniejsze 
w odpowiedniej być załodze” 

 reż. i prow.: Sł. Gołąb, P. Delikat
  wystąpią m.in.: Atlantyda, Banana Boat, Klang, A. Korycki i D. 

Żukowska, Mechanicy Shanty, Stare Dzwony, The Longest Johns

Tawerna Stary Port 

godz. 22.00 Koncert „Nocne spotkania z piosenką żeglarską” 

23.02, niedziela

Kino Kijów Centrum

godz. 11.00 Koncert szanty klasycznej „Wracamy z morza” 

 reż. i prow.: Jacek Jakubowski
  wystąpią m.in.: Męski Chór Szantowy Zawisza Czarny, soliści:  

H. Czekała, W. Dudziński, M. Łuczak, R. Muzaj, J. Ozaist,  
M. Szurawski, G. Tyszkiewicz, oraz North Wind, Perły i Łotry

Kino Kijów Centrum

godz. 17. 00 Koncert finałowy „Wróćmy na jeziora...” 

 reż. i prow.: G. Tyszkiewicz
  wystąpią m.in.: Atlantyda, Banana Boat, Cztery Refy, A. Korycki 

i D. Żukowska, W. Mieczkowski Band, Stare Dzwony,  
G. Tyszkiewicz i R. Tkaczyk, Bounding Main, The Longest Johns

Tawerna Stary Port

godz. 22.00 Koncert „Nocne spotkania z piosenką żeglarską” 

24.02, poniedziałek

Tawerna Stary Port 

godz. 20.00 Koncert  – Pożegnanie gości zagranicznych 

 wystąpi: Bounding Main (USA)

20.02, czwartek

Radio Kraków

godz. 20.00  Koncert ballad „Na jeziorach pięknie dzisiaj” 

 reż. i prow. P. Zadrożny. 
  wystąpią m.in.: R. Muzaj, G. Tyszkiewicz i R. Tkaczyk,  

P. Zadrożny, gościnnie J. Porębski 

Tawerna Stary Port

godz. 22.00 Koncert „Nocne spotkania z piosenką żeglarską” 
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Nasze lokale znajdziesz na: 

www.awiteks.pl
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Savoir-vivre kojarzy się nam ze znajomością dobrych 
manier, obyczajów, reguł towarzyskich oraz umiejętno-
ściami postępowania i radzenia sobie w różnych sytu-
acjach. Pojawiają się głosy, że jest to relikt przeszłości, 
jednak są miejsca, w których przestrzeganie norm kultu-
rowych wciąż jest mile widziane i jednym z takich miejsc 
jest uczelnia. 

Słowniczek akademicki
Zanim przejdziemy do etykiety panującej na uczelni, 

wyjaśnimy podstawowe pojęcia związane ze studiowaniem:
l  Ćwiczenia – zajęcia, podczas których praktycznie 

omawiane jest zagadnienie, które mogło być po-
przedzone wykładem, jeśli przedmiot składa się 
z wykładów i ćwiczeń. 

l  Godziny rektorskie, dziekańskie – część dnia ogło-
szona przez rektora lub dziekana jako czas wolny 
od zajęć akademickich. 

l  Konwersatorium – ćwiczenia, podczas których 
dyskutuje się na jakiś temat po wcześniejszym za-
poznaniu się z materiałem zadanym przez prowa-
dzącego. 

l  Lektorat – zajęcia z języków obcych.
l  Seminarium – zajęcia dydaktyczne odbywające się 

na ostatnich latach studiów, które mają przygoto-
wać do napisania pracy dyplomowej.

l  Sesja egzaminacyjna – okres w semestrze, w cza-
sie którego nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, 
przeznaczony na organizację i zaliczenie egzami-
nów. W ciągu roku akademickiego występuję czte-
ry sesje egzaminacyjne – zimowa, zimowa popraw-
kowa, letnia i letnia poprawkowa. 

l  Translatorium – ćwiczenia, podczas których dys-
kutuje się na temat tekstów napisanych w obcym 
języku na dany temat.

l  Wykład – zajęcia, podczas których wykładow-
ca przedstawia dany temat będący przed-
miotem wykładu. Wykład może być 
również interaktywny, w którym stu-
denci aktywnie uczestniczą i dyskutują 
z prowadzącym na temat omawianego 
zagadnienia. 

l  Zajęcia fakultatywne – zajęcia poza pro-
gramem twoich studiów. 

Zachowanie na uczelni 
Od lat na uczelni spotykają się elity 

naukowe, a my, studenci, mamy z nimi 
kontakt. Pewnie w wielu głowach poja-
wiło się pytanie – powiedzieć „dzień dobry” 
czy nie? Nie znamy wszystkich pracowników 
naukowych uczelni, ale w dobrym tonie jest 
powiedzieć krótkie „dzień dobry” na widok 
pracownika, co jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 
Podczas przerw między zajęciami powstrzymaj 
się od wulgaryzmów i krytykowania prowadzą-
cych. 

Biblioteka i czytelnia
Są to miejsca, w których z pewnością spę-

dzisz najwięcej czasu pisząc pracę dyplomową. 
W uczelnianych bibliotekach i czytelniach obo-
wiązują te same zasady, co w miejskich, dlate-
go spędzając czas w bibliotece powinniśmy 
powstrzymać się od głośnych rozmów, kon-
sumpcji oraz wyciszyć wszystkie dźwięki.

Dziekanat
O tym miejscu krążą 

legendy. Jedni studen-
ci mają z tym miejscem 

związane miłe wspomnienia, inni wręcz przeciwnie. Po-
dobnie jak w przypadku dyżurów, dziekanaty dla studen-
tów też są otwarte w konkretnych godzinach i chcąc zała-
twić jakąś sprawę należy udać się właśnie w tym czasie. 
Dziekanat nie jest punktem informacyjnym, w związku 
z tym pracownicy nie muszą wszystkiego wiedzieć. Po-
dobnie jak podczas wizyty na dyżurze, idąc do dziekanatu 
należy zapukać, a po wejściu przywitać i przedstawić się. 
Do personelu należy zwracać się bez „tykania”. W spra-
wach, które dotyczą całego roku, np. planu zajęć, z zapy-
taniem zwraca się starosta bądź inna wyznaczona osoba, 
a nie każdy student indywidualnie. Pamiętaj o przestrze-
ganiu terminów przynoszenia i odbierania dokumentów. 

Portiernia
Zazwyczaj kontakt studentów z portiernią ogranicza 

się do przywitania/pożegnania i zostawienia/odebrania 
jakichś rzeczy. Należy jednak pamiętać, że portierzy nie 
muszą przechowywać żadnych przedmiotów, a jeśli zgo-
dzą się, to nie biorą za nie odpowiedzialności.

Bufet 
Uczelniany bufet to nie jest wykwintna restauracja, 

ale nie zmienia to faktu, że powinniśmy wykazywać się 
w nim kulturą. Po posiłku należy zostawić po sobie po-
rządek i odnieść sztućce i naczynia na miejsce do tego 
przeznaczone. 

 Uroczystości akademickie  
i imprezy studenckie
Oficjalne uroczystości akademickie, ku zdziwieniu 

wielu studentów, odbywają się dość często. Uczestnicząc 
w nich należy pamiętać o stroju galowym oraz o wszyst-
kich zasadach savoir-vivre obowiązujących na tego typu 

uroczystościach. Imprezy studenckie są mniej for-
malne i są idealną okazją na integrację z innymi 

studentami. Należy jednak zachować zdrowy 
rozsądek i umiar w zabawie.

    Strój
Sposób ubierania się jest indywidual-

ną sprawą studentów, nie obowiązuje dress 
code, a jedynie powszechnie stosowane 

zasady zachowania i ubioru. Pamię-
taj, by twój strój był dostosowany 

do miejsca i okoliczności, w szczególności podczas eg-
zaminów, w czasie których obowiązuje strój oficjalny. 
Odzież wierzchnią powinno zostawić się w szatni przed 
wejściem na zajęcia. 

Wykłady 
Z reguły wykłady są nieobowiązkowe (choć zależy to 

de facto od wykładowcy) i to od ciebie zależy, czy się na nich 
pojawisz. Jeśli już dotarliśmy na wykład, to powinniśmy 
wiedzieć, jak należy się na nich zachować. Jedną z pod-
stawowych zasad jest nieprzeszkadzanie prowadzącemu 
– to on ma głos, nie ty, dlatego pogaduchy z koleżanką czy 
kolegą zostaw na czas po zajęciach. Należy również po-
wstrzymać się od konsumpcji. Doskonale wiem, jak trud-
no jest powstrzymać się przed korzystaniem z telefonu, 
a szczególnie z mediów społecznościowych podczas zajęć, 
ale warto zrobić chwilę przerwy i skupić się na wykładzie. 
Pamiętaj, że czym bardziej jesteś skupionych na zajęciach, 
tym więcej z nich zapamiętasz.

Ćwiczenia
W przeciwieństwie do wykładów, ćwiczenia są obo-

wiązkowe. W zależności od ilości godzin przysługuje 
nam określona liczba nieobecności do wykorzystania. 
Co zrobić, gdy przekroczy się dopuszczalny limit nie-
obecności? Należy jak najszybciej zwrócić się do pro-
wadzącego z pytaniem o sposób odrobienia zaległości. 
Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ nadmiar 
nieobecności może skutkować tym, że nie zostaniesz do-
puszczony/a do zaliczenia przedmiotu. 

egzamin 
Pamiętacie ten stres przed egzaminem maturalnym? 

Dobra wiadomość! Teraz będziecie czuć to samo dwa 
razy w roku. Każdy chce siedzieć na egzaminie w jak 
„najlepszym” miejscu, ale nie rzucaj się do sali, nie bie-
gnij zajmować miejsca dla siebie i swoich znajomych, 
a energię zostaw na egzamin. Kwadrans studencki pod-
czas egzaminu jest niedopuszczalny. Po spóźnieniu wy-
kładowca może odmówić zgody na pisanie egzaminu, co 
grozi niezaliczeniem podejścia. Pisząc egzamin pamiętaj 
o zachowaniu ciszy – przygotuj zapas kartek, długopi-
sów i innych niezbędnych rzeczy. Rozmowy z koleżanką 
czy kolegą obok zostaw na później, chyba że chcesz zo-
stać posądzony o ściąganie. (Nie)stety na czas egzaminu 
będziesz zmuszony/a pożegnać się z telefonem i innymi 
nośnikami, na których możesz mieć niedozwolone na eg-
zaminie pomoce. Pamiętaj również, by na ten dzień scho-
wać swoje ulubione dresy i ubrać się elegancko.

Spóźnianie
Na uczelni obowiązuje zwyczajowo tzw. kwadrans 

akademicki, co oznacza, że możesz spóźnić się na za-
jęcia maksymalnie 15 minut od ich rozpoczęcia, 

późniejsze przyjście na zajęcia skutkuje 
nieobecnością. Kwadrans akademicki 
dotyczy również wykładowców – jeżeli 
prowadzący spóźni się powyżej 15 mi-

nut, a wcześniej nie poinformuje o tym 
studentów, to mogą oni uznać, że zajęcia się 

nie odbędą. Należy jednak ustalić z prowa-
dzącym, czy ta zasada będzie obowiązywać. 

    oszustwa
Uczelnia jest jednym z tych miejsc, gdzie 

nie toleruje się żadnego rodzaju oszustw. Ścią-
ganie na egzaminie może skutkować niezali-
czeniem egzaminu w danym 
terminie, a nawet wszczęciem 

postępowania dyscyplinarne-
go i usunięciem ze studiów. 

gafIe móWImy NIe , 
czyli savoir-vivre na studiach

Współczesny świat to miejsce, w którym coraz mniej jest zasad, a my żyjemy w ciągłym pędzie i upraszczamy wszystko,  
co tylko się da. Czy wszędzie da iść się na skróty nie popełniając gafy?
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tel. 77 40 30 370, www.pizzeriaoregano.opole.pl

Czynne: lokal nd.-cz. 12:00-24:00, pt.-sb. 12:00 -1:00 
Zamówienia: nd.-cz. 10:00-23:45, pt.-sb. 10:00 -00:45
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To nie jest takie proste! 
Chciałbym zobaczyć kiedyś film o takim tytule – To 

nie jest takie proste! Choć może lepiej niech ktoś pokusi się 
o subtelniejszą nazwę. Oby tylko był to obraz wyważo-
ny, poprowadzony zgrabną ręką reżysera i wprawionym 
piórem scenarzysty. Dobrze by było, żeby był zrobiony ze 
smakiem, potraktowany z należytym szacunkiem. Żeby 
tylko nie posępiono na niego budżetu i twórców z pasją, 
którzy mimo swych rozpalonych umysłów będą w sta-
nie zatrzymać się, spojrzeć chłodnym okiem i stwierdzić: 
„No rzeczywiście, to nie było wcale takie proste!”

Faktycznie, będzie na co patrzeć i co analizować, 
choć jak zawsze z perspektywy czasu nabierzemy takiej 
mądrości, jakbyśmy pozjadali wszystkie rozumy świata. 
To nie jest wcale tak, że tylko my dzisiaj mamy wrażenie 
niepewności, nasi przodkowie czuli się kiedyś dokładnie 
tak samo i dopiero po latach, kiedy ciężkostrawna prze-
szłość została przetrawiona przez żołądek czasu, mogli ją 
sobie poukładać i żyć dalej.

Troszkę paradoksalna sytuacja. Jedna połowa była 
letnia, rzeczywiście czuła się niepewnie, stała na nie-
równym gruncie, tym mocniej falującym przy próbie 
postawienia choćby najmniejszego kroku. Druga z kolei 
sądziła, że wszystko jest jasne, że skoro my jesteśmy go-
rący, to wystarczy pozbyć się tych zimnych, a letnich się 
ogrzeje. Problem polegał na tym, że za gorących uwa-
żali się wszyscy z tej połowy, wszyscy wzniecali iskry 
i chcieli tymi iskrami rozpalić swoje ognisko ideałów, 
tak żeby każdy mógł wokół niego się zgromadzić i tylko 
nim się ogrzać. 

I tylko ci letni stali z boku i stwierdzali z rozpaczą: 
„Ale przecież to wcale nie jest takie proste!”

Kiedy więc w rzekach znów upłynie trochę wody, 
a w domach przewinie się kalendarzy, a kolejne pokole-
nie, które tak bardzo uważało się za wyjątkowe, będzie 
głowić się nad tajemnicą minionego życia, wtedy ponow-

nie spojrzymy z boku na to, co mamy obecnie. Spojrzenie 
to będzie oceną, mam nadzieję, że sprawiedliwą, choć 
często w historii o takie trudno.

Wracając do wspomnianego filmu… Niechże będzie 
to bardziej Scorsese aniżeli Spielberg, bardziej Domalew-
ski niż Palkowski, nie dawajcie mi czerni i bieli, a bar-
dziej – nie wierzę, że to piszę – różne odcienie szarości. 
Bo czarno-biała, a raczej tylko biała, jest Miłość, ale my 
lubimy sobie wszystko komplikować, nie znosimy pro-
stoty w dziełach, bo nie mamy wtedy się nad czym zasta-
nawiać i robi się nudno. Dobrze więc, niech zatem będzie 
szaro, dużo różnej szarości, niech wszystko będzie tam 
skomplikowane, bo takie w istocie jest.

Dajcie mi tam biskupa. Niech będzie to biskup w pode-
szłym wieku. Niech będzie mądry, dobry, niech ma popar-
cie wielu tych, którzy myślą podobnie jak on i także zostali 
ukształtowani w innej rzeczywistości i boleją przeogrom-
nie, że ta rzeczywistość nieuchronnie przemija. Niech cier-
pią i niech rozpaczliwie próbują zachować wszystko w ta-
kim stanie, jaki im wydaje się być jedynym odpowiednim 
do tego, by ten świat mógł dalej trwać. Niech bezskutecznie 
próbują wszystkim przypominać, że istnieją na Ziemi rze-
czy stałe, które nie mogą podlegać zmianie.

Niech modlą się ze łzami w oczach i niech podświa-
domie darzą nienawiścią wszystkich chcących wyma-
zać im cały obraz rzeczywistości. Niech się sprzeciwiają 
i w sprzeczności z własną wiarą krzywdzą, myśląc przy 
tym, że spełniają dobre uczynki. Niech jedną pięścią ude-
rzają, a w drugiej trzymają różaniec i niech nie będą czar-
ni, bo przecież tacy być nie mogą. Niech nie będą biali, bo 
tacy też nie mogą być.

Dajcie mi też wszystkich, którzy obgryzali paznokcie 
do krwi, by nikt nie mógł usłyszeć, jak płaczą zamknięci 
w ciemnych pokojach. Tych wszystkich, którym niezgod-
nie z prawdą na lekcjach religii wpajana była miłość do 
Boga kochającego jedynie heteroseksualistów. Dajcie mi 

tych, którzy przez cały okres swojego dojrzewania zasta-
nawiali się, czy są normalni. Dajcie mi ich, myślących, 
że są na świecie sami, by nagle odkryć, że wcale tak nie 
jest. Niech płaczą przy obiedzie siedząc przy rodzicach, 
którym nie można nic powiedzieć, bo żyją w błogim sta-
nie wyparcia. Oby wreszcie się uśmiechali, niech po raz 
pierwszy w życiu cieszą się chwilą, kiedy od osób im po-
dobnych usłyszą, że wszystko z nimi w porządku i że 
mogą kochać i być kochanymi. 

Wreszcie, dajcie mi tych, którzy czując się dostatecz-
nie silnie, zaczną buntować się przeciw światu, w którym 
od urodzenia żyli. Niech zmieniają stary ład i przy tym 
zmienianiu nie zawahają się przed niczym. Niech po-
dzielą się na tych chcących normalnego życia i na tych 
pragnących zniszczenia wszystkiego, przez co od uro-
dzenia musieli cierpieć. Niech prowokują, bulwersują 
i obrzydzają stając się idealnym pretekstem do użycia 
bezmyślnej siły. Niech czerpią ze zdrojów poprawności 
politycznej i zamiast praw niech walczą o przywileje, 
wszędzie gdzie się da używając argumentu represjo-
nowanej mniejszości. Niech krzyczą, że Jezus szedłby 
z nimi, choć tak naprawdę oni poszliby za nim. Niech 
z ofiar stają się oprawcami, jak choćby w czasie procesji 
Bożego Ciała we Francji. I niech nie będą czarni, bo prze-
cież tacy być nie mogą. Niech nie będą biali, bo tacy też 
nie mogą być.

To będzie dobry film. Z wysmakowanym począt-
kiem, dramatycznym rozwinięciem i słodko-gorzkim za-
kończeniem. Starzy będą go oglądać, wzruszać się, może 
irytować i stwierdzać: „tak kiedyś było”, a młodych 
kompletnie nie będzie interesował, bo będą mieli własne 
zmartwienia, dla nich wyjątkowe, choć przecież tak bar-
dzo schematyczne.

Chciałbym jeszcze czegoś, aby w tym całym bała-
ganie i dziś, i jutro nieustannie grała muzyka. Niech 
wciąż głosi, że w tym świecie istnieje jednak coś stałego, 
choć wszystko zdaje się temu przeczyć. Niech tak jak 
trzydzieści lat temu, teraz i w przyszłości jakiś Mysz-
kowski bierze gitarę i śpiewa o tym, żeby dać czasowi 
czas. Niech uczy nas, „jak lizać rany celnie zadane” i jak 
lepić potrzaskane w proch serce. Obyśmy jeszcze nieraz 
mogli razem z nim iść na wrzosowisko i o wszystkim 
zapomnieć.

Marek Blacha 

Inspirowane koncertem SDm

NIeCh BęDą SZaRZy

Plagiat to nic innego, jak podpisanie się pod pracą innej 
osoby. Większość uczelni posiada specjalne programy an-
ty-plagiatowe, w których sprawdzane są prace, szczegól-
nie prace dyplomowe. W przypadku stwierdzenia plagiatu 
można zostać wydalonym ze studiów. Inną formą plagiatu 
jest ghostwriting, czyli zlecenie komuś napisania pracy za 
nas i podpisanie się pod nią własnym nazwiskiem. Prakty-
ka ta jest zagrożona karą prawną zarówno wobec kupują-
cego pracę, jak i sprzedawcy.

Zwracanie się do wykładowców
Pamiętaj o tym, by wykładowcę poprawnie tytuło-

wać. Przed rozmową sprawdź dokładnie, jaki ma stopień 
naukowy. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik:

l  magister – Proszę Pani, Proszę Pana;
l  doktor – Pani Doktor, Panie Doktorze;
l  doktor habilitowany – Pani Profesor, Panie Profe-

sorze;
l  profesor – Pani Profesor, Panie Profesorze;
l  prodziekan – Pani Dziekan, Panie Dziekanie;
l  dziekan – Pani Dziekan, Panie Dziekani;
l  prorektor – Pani Rektor, Panie Rektorze;
l  rektor – Pani Rektor, Panie Rektorze.

Dyżury pracowników
Zazwyczaj na stronie internetowej wydziału, katedry, 

instytutu bądź na USOS znajdziemy informacje o dy-
żurach pracowników. Przed wejściem do gabinetu należy 
zapukać i zaczekać na odpowiedź. Po wejściu przywitaj 
wykładowcę i przedstaw się poprzez podanie imienia 
i nazwiska oraz kierunku i roku, na którym się studiuje. 

Podania
Podczas studiów z pewnością będziesz pisać różnego 

rodzaju podania. Większość uczelni na swoich stronach po-
siada odpowiednie formularze, które należy w odpowiedni 
sposób wypełnić. Składając podanie zwróć uwagę na:

l  poprawność stosowanych tytułów naukowych, 
nazw pełnionych funkcji, nazwy wydziałów;

l  adekwatne zaadresowane pisma;
l  podanie własnych danych – niezbędne są imię, na-

zwisko, kierunek studiów, rok studiów, wydział, 
numer indeksu;

l  zamieszczenie aktualnej daty powstanie pisma;
l  odręcznego podpisu pod podaniem;
l  problem i prośby powinny być jasno wyartykuło-

wane;
l  argumentacje powinna być poparta dowodami .

Poczta elektroniczna
Przychodzi ten czas w życiu każdej studentki i każ-

dego studenta, że musi zmierzyć się z komunikacją inter-
netową z prowadzącymi zajęcia. W wielu głowach poja-
wiają się pytania – ALE JAK TO NAPISAĆ, OD CZEGO 
MAM ZACZĄĆ? Aby pomóc, mamy kilka praktycznych 
wskazówek.

l  Adres e-mail – wiadomości do prowadzących wy-
syłamy ze studenckiej poczty. Nie używaj prywat-
nej poczty, szczególnie wtedy, jeśli adres nie jest 
zbyt oficjalny.

l  Temat wiadomości – nigdy nie wysyłaj wiadomości 
bez tematu. Jeśli twoja wiadomość nie będzie odpo-
wiednio zatytułowana, to adresat może ją po prostu 
przeoczyć, a tego na pewno nie chcesz. Pamiętaj jed-
nak, żeby pisać tytuł zwięźle – zamiast „Pytanie o li-
stę lektur na egzamin z Podstaw Marketingu” napisz 
„Lista lektur – Podstawy Marketingu”.

l  Rozpoczęcie – zapomnij o zwrotach typu: „cześć”, 
„witam”, „dzień dobry”. Do prowadzących zwra-
camy się zgodnie z ich tytułem – „Szanowny Panie 
Magistrze” etc. Pamiętaj, żeby używać odpowied-
niego tytułu, ponieważ niektórzy wykładowcy 
zwracają szczególną uwagę na formę grzecznościo-
wą. Dzięki temu unikniesz niekomfortowej sytu-

acji. Interpunkcja – pamiętaj, by po początkowym 
zwrocie grzecznościowym postawić przecinek, 
a wiadomość właściwą zacznij od małej litery. 

l  Treść właściwa – jeśli jest to twoja pierwsza wiado-
mość do danego wykładowcy, to na początku mo-
żesz się przedstawić, a następnie nakreślić w zwię-
zły sposób problem, z którym się zwracasz.

l  Język – przed wysłaniem sprawdź swoją wiadomość 
pod względem ortografii, literówek i interpunkcji.

l  Emotikony – radzimy powstrzymać się od nich 
i pozostawić je dla konwersacji ze znajomymi.

l  CAPS LOCK – zastanów się, czy chciałbyś, by 
wykładowca na ciebie krzyczał. Odpowiedź pew-
nie jest jedna... Dlatego nie używaj wielkich liter 
w wiadomości, ponieważ w świecie Internetu jest 
to uznawane za krzyk.

l  Załączniki – w oficjalnych mailach również mogą 
znaleźć się załączniki. Przed wysłaniem sprawdź 
plik antywirusem oraz czy dodałeś prawidłowy 
dokument. Pamiętaj również, by w treści poinfor-
mować o załączniku. Jeśli twój załącznik jest duży, 
to lepiej umieść go na dysku internetowym i podaj 
do niego dostęp.

l  Zakończenie – uff, dotarliśmy do końca i nie mo-
żemy tego zepsuć. Zapomnij o formach zakończeń 
typowych w komunikacji nieformalnej np. „dobra-
noc, pozdrawiam”. Zachowaj oficjalny ton i napisz 
„Z poważaniem”. Po tym zwrocie nie stawiamy 
przecinka, tylko poniżej podpisujemy się imieniem 
i nazwiskiem oraz kierunkiem naszych studiów. 
Warto również dołączyć numer indeksu.

Przestrzeganie dobrych zasad zawsze jest mile wi-
dziane i dobrze o nas świadczy. Mamy nadzieję, że nasze 
wskazówki przydadzą się w waszej studenckiej karierze 
i nie popełnicie żadnej wpadki.

Karolina Kleisa, UMK
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Co artysta miał na myśli? Oto jest pytanie, z którym mierzymy się od pokoleń. I od 
pokoleń nie potrafimy na nie odpowiedzieć. Czy to w nas tkwi problem? A może samo 
pytanie zostało błędnie zadane? Może zwodzi nas sugestią, że artyści i artystki zawsze 
wiedzą, o co im chodzi. I że potrafią to w czytelny sposób przekazać. Że sztuka ma 
sens, a naszym zadaniem jest ten sens odnaleźć i zrozumieć. Bo przecież przedsta-
wienie ma być o czymś! A my jedynie tkwimy bezradni w poszukiwaniu sensu, niczym 
zaklęci w chocholim tańcu…

Anna Augustynowicz i Artur Pałyga proponują sąd nad artystą. Albo też: Artystą. 
Głównym świadkiem w tym nietypowym procesie jest Wiesław Lange, ikona polskiej 

scenografii, prekursor surrealizmu na polskich scenach, który współpracował z naj-
większymi (m.in. z Jerzym Jarockim, Izabellą Cywińską, Jerzym Kreczmarem, Erwinem 
Axerem, Jerzym Hoffmannem czy Gustawem Holoubkiem), twórca przez lata związany 
z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Dowodami stają się projekty 
autorstwa Langego.

„Czy pan się uważa za artystę?” to spektakl z jednej strony zanurzony w oparach 
absurdu, z drugiej zaś twardo stąpający po ziemi. Bo przecież wszyscy chcielibyśmy 
wiedzieć, ilu artystów trzeba, żeby wkręcić żarówkę.

Koproducentem spektaklu jest Muzeum Śląskie w Katowiach.

TEATRSLASKI.ART.PL  |  DOTEATRU.INFO BIURO OBSŁUGI WIDZÓW:  tel. +48 32 258 89 67
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Z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej wy-
nika, że ponad 93% z nas używa telefonu komórkowe-
go. To sporo zważywszy na to, że sieć GSM w Polsce 
towarzyszy nam zaledwie od 26 lat, a przez pierwszą 
dekadę ceny dostępu były wręcz zaporowe. Na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat usługi telekomunika-
cyjne mocno potaniały, a telefonia komórkowa stała się 
zjawiskiem powszechnym i ogólnodostępnym. Tylko 
czy te niewielkie urządzenia, z których na co dzień ko-
rzystamy, są dla nas do końca bezpieczne?

Smartfony i klasyczne telefony komórkowe, aby 
połączyć się z siecią komórkową emitują fale radiowe. 
Są one rodzajem fal elektromagnetycznych o niskiej 
częstotliwości i niewielkiej mocy. Nasze organizmy 
absorbują wytwarzaną przez nie energię. Podobne fale 
emitują inne urządzenia, takie jak telewizory, routery 
Wi-Fi, kuchenki mikrofalowe czy anteny masztów te-
lekomunikacyjnych, z tą różnicą, że nie trzymamy ich 
przy samym uchu! A to właśnie bliskość źródła promie-
niowania elektromagnetycznego może mieć negatywny 
wpływ na nasze zdrowie.

O tym, jak bardzo promieniowanie naszego telefonu 
oddziałuje na nasz organizm informuje nas współczyn-
nik SAR. Jest to wartość, która określa, jak dużo energii 
fal radiowych emitowanych przez nasze mobilne urzą-
dzenie jest pochłaniane przez nasz organizm. Określa 
się go w watach na kilogram masy ciała. Są dwie ważne 
wartości, które powinniśmy znać: oddziaływanie na cia-
ło oraz oddziaływanie na głowę (a wraz z nią na mózg). 
Jeśli rozmawiamy przez telefon mniej, zwróćmy uwagę 
na to pierwsze, a jeśli więcej, to przede wszystkim na 

to drugie. Dopuszczalna wartość SAR na terenie Unii 
Europejskiej to 2W/kg masy ciała, natomiast w Stanach 
Zjednoczonych jest niższa i wynosi 1,6W/kg.

Aby lepiej to zobrazować: jeśli rozmawiamy przez 
smartfon z wartością SAR 1W/kg przykładając go do 
ucha, to jest to porównywalne do tego, jakbyśmy wsa-
dzili do jednego kilograma naszego mózgu grzałkę 
o mocy jednego wata. Wartość SAR możemy znaleźć np. 
w instrukcji obsługi oraz w Internecie, choć to ostatnie 
jest trudne do znalezienia, ponieważ na światowy rynek 
w większości przypadków trafia ten sam model z róż-
nym oznaczeniem kodowym i inną wartością SAR, aby 
dostosować normy do lokalnego rynku.

Czy wyższa cena smartfona oznacza niższy 
współczynnik? Niekoniecznie. Rekordy w negatyw-
nym tego słowa znaczeniu wiedzie firma Apple wraz 
z iPhone’ami oraz telefony Xiaomi, które co prawda 
normy nie przekraczają, ale znacznie zbliżają się do 
górnej granicy dopuszczalnej wartości. O ile w przy-
padku tej drugiej firmy jest to zrozumiałe (cena), 
o tyle w przypadku technologicznego giganta, jakim 
jest Apple, nie do końca. Niemniej nigdy nie warto 
się sugerować marką, a jedynie konkretnym mode-
lem, gdyż każdy posiada inną, indywidualną wartość. 
Warto więc szukać telefonu z wartością SAR w okoli-
cach 0,5W/kg lub mniejszą, szczególnie jeśli smartfon 
nie „odkleja” się nam od ucha. Gdy wyjątkowo dużo 
rozmawiamy warto zastanowić się nad słuchawkami 
bezprzewodowymi lub po prostu rozmawiać w trybie 
głośnomówiącym.

Równie ważnym elementem wpływającym na to, 
czy nasz telefon skorzysta z pełnej mocy jest to, jak da-
leko znajdujemy się od nadajnika, czyli tzw. stacji bazo-
wej naszego operatora. Im wyższy zasięg, tym mniejsza 

moc potrzebna przez nasze urządzenie do nawiąza-
nia połączenia bądź skorzystania z Internetu, a przy 

okazji spada też zużycie akumulatora.
Mimo wszystkich dotychczasowo przepro-

wadzonych badań nie wiemy, czy smartfony po-
wodują nowotwory układu nerwowego u ludzi, 
również przy częstym ich użytkowaniu. Jedyne 
udowodnione i wiarygodne badania na szerszą 

skalę przeprowadzono w przypadku mniej-
szych i średnich zwierząt, u których taki 

związek dostrzeżono. Pamiętajmy, aby 
podchodzić do tych badań z dużym dy-
stansem, gdyż budowa anatomiczna 
człowieka jest zupełnie inna w porów-

naniu ze zwierzętami. Były również prze-
prowadzane badania na ludziach, nie wy-

kazały jednak one zależności pomiędzy 
nowotworami ośrodkowego układu 

nerwowego a częstym kontaktem 
fal elektromagnetycznych. Na 
przestrzeni następnych lat z pew-
nością będziemy świadkami licz-
nych badań na ten temat, niemniej 
już teraz warto traktować te urzą-
dzenia jako czynnik podejrzany.

Przy korzystaniu ze smartfo-
na wieczorem pamiętajmy o tym, 
że emituje on fale niebieskie ogra-
niczające wydzielanie melatoniny, 
a w konsekwencji utrudnia zasy-
pianie. Mimo że w wielu naszych 
mobilnych urządzeniach wystę-

puje filtr niebieskiego światła 
zażółcający ekran, to naukow-
cy są podzieleni odnośnie 

jego skuteczności, dlatego 
warto przynajmniej 30 mi-
nut przed snem odłożyć 

telefon i oddać się innym 

czynnościom, np. czytaniu książek bądź gazet, słucha-
niu muzyki czy kąpieli.

Innym, ale równie ważnym tematem wywołują-
cym skrajne emocje, są nadajniki telefonii komórkowej. 
Umieszczone są one wysoko, najczęściej na budynkach 
mieszkalnych, strażnicach, wieżowcach, kościołach, 
latarniach, hotelach, lecz najwięcej emocji wywołują te 
umieszczone na wysokich, kilkudziesięciometrowych 
masztach, mimo iż strukturalnie nie różnią się od po-
zostałych. Są podstawowym pośrednikiem komunika-
cji między naszym telefonem a światem zewnętrznym. 
Czy długotrwałe przebywanie w bliskim sąsiedztwie 
takiego nadajnika można uznać za bezpieczne? 

Światowa Organizacja Zdrowia informuje w wy-
raźnym komunikacie, że: „Mimo szeroko zakrojonych 
badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż 
ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne 
o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi.” Unia Europejska określiła bezpieczny, 
całodobowy limit promieniowania elektromagnetycz-
nego (PEM) na poziomie 10W/m2. W Polsce są one naj-
bardziej rygorystyczne ze wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej i wynoszą 0,1W/m2, przez co sieci komórkowe 
nie mają w naszym kraju lekko. Tak niska wartość niesie 
za sobą szereg konsekwencji: nasze telefony muszą użyć 
dużo więcej mocy, aby połączyć się ze stacją bazową, 
a w miejscach mało zaludnionych czy parkach narodo-
wych i terenach chronionych może pojawić się problem 
z nawiązaniem i utrzymaniem połączenia alarmowego! 
Cóż, tak skrajnie niska wartość promieniowania elektro-
magnetycznego z nadajników nie idzie w parze z ilością 
protestów przeciwko masztom telefonii komórkowej. 
Protestujący argumentują swój sprzeciw obawą o wła-
sne zdrowie. Największe światowe badanie PEM wy-
konano w Danii i trwało aż 17 lat. Przebadano blisko 
3,8 miliona osób, a wyniki badań były jednoznaczne: 
dowiedziono, że promieniowanie elektromagnetyczne 
emitowane przez stacje bazowe nie powoduje zwięk-
szonego ryzyka wystąpienia nowotworów mózgu. Do 
protestujących nie przemawiają kontrargumenty tego 
typu, ani fakt, że w Danii norma PEM jest kilkadziesiąt 
razy większa niż w Polsce. 

W uświadamianiu, jak ważna jest telefonia komór-
kowa (m.in. daje możliwość szybkiego wezwania stra-
ży pożarnej czy pogotowia ratunkowego) powinno 
w znacznie większym stopniu uczestniczyć Minister-
stwo Cyfryzacji wykorzystując wszystkie dostępne ka-
nały informacyjne (nie tylko Internet). Sieci komórkowe 
też nie są bez winy, gdyż żaden operator nie prowadzi 
podobnej akcji, nawet na swojej własnej stronie inter-
netowej. Na szczęście jest jedna dobra informacja zwią-
zana z tym tematem. Normy PEM wraz z początkiem 
2020 roku dostosują się do wytycznych Unii Europej-
skiej i będą wynosić zalecane 10W/m2, choć zanim ope-
ratorzy je wdrożą, minie nawet kilkanaście miesięcy. 
Tymczasem liczne media próbują na wszelkie sposoby 
przyciągnąć potencjalnego czytelnika i piszą o stukrot-
nym wzroście normy PEM, ale w rzeczywistości nie ma 
czego się obawiać. Taka norma jest standardem i obo-
wiązuje w większości krajów UE, m.in. w Niemczech. 
Nie odczujemy negatywnych skutków, a wiele pozy-
tywnych, w tym mniejszą moc użytą przez nasz smart-
fon przy korzystaniu z sieci, lepszy zasięg w terenach 
niezaludnionych i parkach narodowych oraz mniejsze 
zużycie baterii przez nasze urządzenia. Możemy więc 
uznać nadajniki telefonii komórkowej za technologię 
bezpieczną.

Mamy rok 2020 i zbliża się zupełnie nowa era cyfry-
zacji, w której coraz więcej zadań będziemy powierzać 
naszym mobilnym kompanom. Technologia mobilna 
została stworzona dla nas, ludzi. Pamiętajmy tylko, aby 
używać wszystkiego z rozwagą.

Kamil Rakoczy

Mobilni dzisiaj, czyli co nam szkodzi, a co nie?
Wydaje się, że technologia mobilna na stałe zagościła w naszym społeczeństwie. Jest niezwykle pomocna w podróżowaniu,  
zakupach, komunikacji, fotografowaniu oraz jako źródło rozrywki. ale czy to, z czego na co dzień korzystamy i nas otacza,  

jest bezpieczne i godne zaufania?
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Sporty motorowe w Polsce to, wydaje się, przede 
wszystkim żużel i f1, choć ta ostatnia dyscyplina 
jest dla nas dostępna tylko za pośrednictwem tele-
wizji. Jak to jest z rajdami samochodowymi? Polacy 
je znają i lubią?
Rajdy samochodowe są mało popularną dyscypliną 

w Polsce. Sport ten nie jednoczy miejsca i czasu, utrud-
nia to transmitowanie takich zawodów, co przekłada się 
na oglądalność i popularność. Dla przypomnienia opo-
wiem, czym się różnią wyścigi od rajdów, bo często te 
dwie dyscypliny są właśnie mylone. Otóż, wyścigi z re-
guły odbywają się na torach zamkniętych, zapętlonych 
np. tak jest w F1, a rajdy zlokalizowane są na trasach od 
punktu A do punktu B. 

Do spadku popularności rajdów dodatkowo przy-
czynił się fakt wycofania się bogatych sponsorów, firm 
tytoniowych i alkoholowych, bowiem kilkanaście lat 
temu zabroniono reklamowania alkoholu i wyrobów ty-
toniowych na „rajdówkach”.

Brak popularności tej dyscypliny może obrazować 
fakt, że kiedy to nasz trzykrotny Rajdowy Mistrz Euro-
py Kajetan Kajetanowicz zdobywał kolejny tytuł Mistrza 
Europy, mało kto o tym wiedział, natomiast prawie każ-
dy oglądał w tym czasie naszych piłkarzy grających ko-
lejny mecz „o honor”.

Dziś można zauważyć wzrost oglądalności i po-
pularności rajdów dzięki rozwojowi technologii prze-
kazywania obrazu (na przykład kamery na pojazdach 
i w helikopterach na trasach rajdów), jednak w Polsce 
rajdy nie mają swojej bogatej tradycji, tak jak choćby 
w krajach skandynawskich, stąd też zainteresowanie 
jest marginalne.

Jest pan kierowcą rajdowym. Proszę opowiedzieć 
o swojej drodze do zostania nim i o przebiegu ka-
riery. Czy to trudny i niebezpieczny sport? Jakie 
wymagania stoją przed zawodnikiem i pilotem?
Moja przygoda z motoryzacją zaczęła się od sędzio-

wania zawodów. W wieku 20 lat trafiłem na kurs sędzie-
go sportów motorowych w Toruniu. Otóż w tym czasie 
powstał tor w Toruniu do tzw. rallycrossu – są to zawo-
dy łączące rajdy z wyścigami. Startują tam samochody 
rajdowe (obecnie o specyfikacji rallycrossowej) i z reguły 
kilka aut ściga się jednocześnie na torze 2-3 kilometro-
wym o zróżnicowanej nawierzchni. Wracając do mojej 
historii, skończyłem kurs sędziowski, otrzymałem licencję 
najpierw okręgową, a następnie państwową, który umoż-
liwiała mi sędziowanie takich właśnie zawodów. W mię-
dzyczasie doskonaliłem swoją technikę jazdy i uzyskałem 
licencję Instruktora Techniki Jazdy nadawaną wtedy przez 
PZMot. Był to rok 2004-2005. Szkoliłem kierowców z jazdy 
w trudnych warunkach, na płycie poślizgowej w Toruniu. 
W 2006 roku zostałem instruktorem nauki jazdy i padł po-
mysł otwarcia szkoły nauki jazdy – Szkoły Jazdy Rajder. 
Chciałem w ten sposób przelać swoją pasję i wiedzę na 
przyszłych młodych kierowców, żeby nie tylko uzyski-
wali uprawnienia do kierowania samochodem, ale przede 
wszystkim żeby jeździli bezpiecznie. W tym tez czasie 
starowałem w amatorskich rajdach, tzw. KJS-ach, aby zdo-
bywać punkty do zrobienia prawdziwej licencji rajdowej. 
No i udało się, w 2011 roku otrzymałem licencję kierowcy 
rajdowego R1, która umożliwiała mi startowanie w Rajdo-
wym Pucharze Polski. Jednocześnie uzyskałem również 
Licencję Kierowcy Wyścigowego pozwalającą mi na start 
w dowolnych wyścigach samochodowych.

Jak wygląda taki przykładowy dzień rajdowca pod-
czas zawodów?
Rajd samochodowy jest bardzo trudnym sportem. 

Wiąże się z tym nie tylko świetna technika prowadzeni 
pojazdu, ale również znajomość przepisów rajdowych, 
logistyka. Przykładem, który podam, są moje ostatnie za-
wody - Rajd Dolnośląski. Sam rajd, czyli jazda na czas, 
odbywała się w sobotę i niedzielę, jednak z moim pilotem, 
Karolem Juchniewiczem, do Kłodzka (bazy rajdu) poje-
chaliśmy już w środę. W czwartek i piątek do południa 
mieliśmy tzw. zapoznanie z trasą, czyli trzykrotny prze-
jazd trasy rajdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
alby pilot mógł zrobić opis trasy. Opis trasy to tekst, któ-
ry dyktuje kierowcy pilot w czasie zawodów opisując mu 
drogę, rodzaje zakrętów i inne wskazówki niezbędne, 
aby szybko pokonać odcinek specjalny, w którym liczy 
się czas. Stąd też słyszy się jak pilot dyktuje trasę mó-
wiąc: 100, lewy 3 za szczytem, 40 prawy 5+ nie tnij, zostań 
wewnątrz, 200 uwaga siodło, prawy 5 do lewy 3 długi” 
itp. Więc taki opis robiliśmy w czwartek i pół piątku, mu-
sieliśmy trasę rajdu przejechać trzykrotnie, prywatnym 
autem, zgodnie z przepisami. W piątek po południu było 
tzw. badanie techniczne i tego dnia nasz mechanik przy-
wiózł na lawecie naszą rajdówkę – peugeota 206 grupy 
A. W piątek po południu komisja sprawdziła nasze auto 
pod kątem zgodności z homologacją rajdową oraz nasz 
ekwipunek, buty, skarpety, bieliznę, oczywiście wszyst-
ko niepalne, kombinezon i kaski. No i sobota rano rusza-
my na start rajdu. Oczywiście wszystko w wyznaczonym 
czasie, tankowanie, podjechanie na start dokładnie o wy-
znaczonej godzinie. Sobota i niedziela to już prawdziwy 
rajd, czyli jak najszybsze pokonanie odcinków specjal-
nych liczących nawet po 15 kilometrów jeden. 

Czy w ogóle łatwo trenować jazdę samochodem 
rajdowym? Przecież po otwartej, nawet gruntowej 
drodze nie da się mknąć kiedy się chce.
Jazda samochodem rajdowym nie należy do najła-

twiejszych. Dysponujemy autem o bardzo dużej mocy, 
autem, które potrafi naprawdę szybko przyspieszyć, ale 
i zahamować. Które nie zawsze trzyma się drogi, a zakrę-
ty pokonuje się poślizgiem. Trenować należy tylko na dro-
gach zamkniętych dla ruchu pojazdów i pieszych. Trudno 
znaleźć takie miejsce i odpowiednio je zabezpieczyć.

Jakie wyzwania i plany przed panem jeśli chodzi 
o rajdy?
Niestety wspomniany wcześniej Rajd Dolnośląski 

zakończył się dla nas drugiego dnia dość pechowo. 
Trasa wiodła wzdłuż lasu w dół, gdzie na końcu cze-
kał otwarty nawrót, który na opisie trasy wyglądał na 
dość szybki. Jednak w dniu rajdu auta startujące przed 
nami (auta do odcinka specjalnego startują co 2 minuty) 
naniosły w to miejsce dużo piasku. Dojeżdżając z dużą 
prędkością nie miałem już czasu na ha-
mowanie, wiedziałem, że jest za szyb-
ko, że jest piasek, złożyłem auto bokiem 
i uśliznąłęm je, jednak nie wyrobiłem się 

Prawo jazdy
to dopiero początek drogi

„ „
Rozmawiamy z Sebastianem Wesołowskim, kierowcą rajdowym 

i właścicielem Szkoły Jazdy Rajder z Torunia.
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i auto wpadło do głębokiego rowu z wodą dachem do 
dołu. Dla nas wtedy skończył się rajd, a dla mnie ten 
wypadek skończył moje starty w rajdach, przynajmniej 
na razie. Pozwoliło mi to skupić się na pracy w Rajderze 
– szkoleniu przyszłych kierowców oraz doskonaleniu 
techniki jazdy. Jeśli czas pozwoli i znajdą się sponsorzy, 
to z chęcią wrócę.

Był pan także sędzią rajdów. o ile sama idea jaz-
dy przez drogi i bezdroża jakoś funkcjonuje wśród 
czytelników, to sędziowanie to już czarna magia. 
Co robi taki sędzia?
Sędziowanie na zawodach to nie tylko podejmowa-

nie decyzji w sytuacjach spornych. Na każdych zawo-
dach są sędziowie, czyli osoby odpowiedzialne za rożne 
składowe zawodów, jest np. sędzia techniczny, sędzia na 
starcie, na mecie. Zespół sędziów rozstrzygający spory, 
protesty. Ja osobiście pracując w Toruniu podczas zawo-
dów rally cross byłem sędzią startu i mety, sędzią zabez-
pieczenia trasy.

Doświadczenie z bycia kierowcą przydaje się 
w szkoleniu innych kierowców? W końcu jazda po 
szutrach i po publicznej drodze to różne wymaga-
nia i nawyki. Co się przydaje najbardziej?
Kierowca rajdowy bardzo dobrze zna swoje możli-

wości i możliwości pojazdu. Wie, kiedy i przy jakiej pręd-
kości traci kontrolę nad pojazdem. Zna tę granicę. Mło-
dym kierowcom często brakuje tej umiejętności, często 
kończy to się tragicznie, gdy ktoś próbuje pokonać zakręt 
z dużą prędkością myśląc, że mu się uda. Jazda samocho-
dem to nie tylko znajomość przepisów ruchu drogowe 
czy znaków. Jazda samochodem to przede wszystkim 
technika prowadzenia (nie mylić z obsługą auta, czyli 
znajomością i umiejętnością posługiwania się kierowni-
cą i pedałami). Dlatego też w Rajderze kładziemy duży 
nacisk na naukę prawidłowej techniki prowadzenia po-
jazdu, wykorzystując doświadczenie zdobyte w sporcie. 
Nie uczymy tylko do egzaminu, ale po to, abyś stał się 
naprawdę bezpiecznym kierowcą.

Szkoła Jazdy Rajder, którą pan założył, oferuje roz-
maite kursy, nie tylko zwyczajne kategorie B czy C. 
Co cieszy się największym uznaniem? Z czego jest 
pan szczególnie dumny i co wyróżnia szkołę? 

Szkoła Jazdy Rajder to nie tylko szkoła nauki jazdy. 
Prócz uprawnień do szkolenia kandydatów na kierow-
ców kat. A, B, C i CE jako jedyna szkoła w Toruniu po-
siadamy uprawnienia Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy. Dlatego też od ponad 10 lat szkolimy również 
kierowców z jazdy w trudnych warunkach, na płytach 
poślizgowych. Uczymy jak jeździć bezpiecznie.

W ostatnim czasie dumni jesteśmy ze szkoleń osób, 
które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia po-
jazdów uprzywilejowanych, karetek, m.in. studentów 
ratownictwa medycznego. Posiadamy również upraw-
nienia do szkolenia kierowców zawodowych – aby móc 
pracować w transporcie (kwalifikacja wstępna). Dla osób 
chętnych, aby podjąć pracę w zawodzie instruktora, pro-
ponujemy kursy na Instruktora Nauki Jazdy oraz Tech-
niki Jazdy.

Tak więc Rajder oferuje całą gamę szkoleń i kursów, 
od podstawowych do uzyskania prawa jazdy, po specja-
listyczne czy zawodowe. Wszystkie kursy realizujemy 
profesjonalnie, rzetelnie, a przede wszystkim z pasją.

mnie zaciekawiła „jazda defensywna”. o co w niej 
chodzi?
Jazda defensywna to to technika prowadzenia pojaz-

du opierająca się na unikaniu ryzyka na drodze. Każdy 
kierowca prócz znajomości przepisów drogowych, umie-
jętności prowadzeniu pojazdu, powinien nauczyć się do-
strzegać zagrożenia na drodze, a szczególnie zwracać 
uwagę na zachowanie innych uczestników, aby w porę 
móc zareagować i nie dopuścić do sytuacji niebezpiecz-
nej. Jazda defensywna to jazda przemyślana, bezpieczna, 
przewidująca. Szkolenia jazdy defensywnej są bardzo 
popularne szczególnie wśród kierowców aut użytko-
wych, wiele firm wymaga od swoich pracowników cer-
tyfikatów ukończenia właśnie tego typu szkoleń.

oferowane przez Szkołę kursy specjalne może zro-
bić każdy, czy też trzeba mieć „skierowanie” z za-
kładu pracy? Czym się w ogóle różnią te kursy od 
zwyczajnej szkoły jazdy?
Każde szkolenie jest indywidualne. Są kursy prze-

widziane ustawą, np. na pojazdy uprzywilejowane czy 
instruktora nauki jazdy i wtedy każdy musi spełnić wy-
magania przewidziane ustawą czy rozporządzeniem 
– podobnie jest przy kursach na prawo jazdy. Są też 
szkolenia, które realizujemy według naszych autorskich 

programów, jak na przykład wspominana jazda defen-
sywna. Do takich szkoleń często wystarczą dobre chęci 
oraz prawo jazdy danej kategorii.

Czy inni instruktorzy też mają za sobą doświadcze-
nie rajdowe? Proszę w ogóle opowiedzieć o swoim 
zespole.
Zdarza się, że osoby pracujące w naszym zespole 

miały do czynienia ze sportem, jednak nie jest to nie-
zbędne do pracy z nami. Oczywiście dobieramy osoby, 
które „mają benzynę w krwi”, które interesują się moto-
ryzacją, chcą się doskonalić w tej dziedzinie. Dlatego też 
nasi instruktorzy nauki jazdy często posiadają uprawnie-
nia instruktora techniki jazdy. Prowadzą zaawansowane 
szkolenia i kursy z techniki jazdy nie tylko dla młodych 
adeptów kierownicy. Zwracamy uwagę, aby nasi pra-
cownicy prócz umiejętności i wiedzy motoryzacyjnej po-
siadali również wiedzę z dydaktyki i metodyki naucza-
nia, w końcu są nauczycielami. Chcemy, aby cechowała 
ich też wysoka kultura osobista i cierpliwość.

Proszę przekazać jakieś rady dla młodych kierow-
ców od doświadczonego rajdowca.
Rozwaga, rozwaga i jeszcze raz rozwaga. Zdane pra-

wo jazdy to dopiero początek drogi, aby stać się dobrym 
i bezpiecznym kierowcą. Żadne nowoczesne systemy 
w pojeździe nie pomogą nam, jeśli zabraknie nam umie-
jętności. Brawura i brak pokory prowadzą do bardzo 
niebezpiecznych sytuacji na drodze, często do tragedii. 
Dlatego też doskonalmy technikę jazdy w bezpiecznych 
warunkach, w ośrodkach techniki jazdy, aby poznać 
swoje możliwości i możliwości pojazdu.

Rozmawiał Robert Rataj
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Na początku opowiedz o sobie jako studentce. Co 
studiujesz i co robisz poza studiowaniem?
Nazywam się Paulina Politowska i obecnie jestem 

na drugim roku studiów uzupełniających na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ukończyłam 
studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo we-
wnętrzne. Poza studiowaniem i pracą w Samorządzie 
Studenckim pracuję w kawiarni Fonte. Wszystkich lubią-
cych dobrą kawę serdecznie zapraszam.

W jaki sposób zostaje się Przewodniczącą Samorzą-
du? opisz swoją drogę do tej funkcji.
Na naszym Uniwersytecie Przewodniczącego Sa-

morządu wybiera Kolegium Wyborcze, w którego skład 
wchodzą członkowie wszystkich Wydziałowych Rad Sa-
morządu Studenckiego. Moja droga do tej funkcji była 
dość specyficzna, gdyż kompletnie nie rozważałam tego, 
by objąć to stanowisko…Zaczęło się od tego, że na spo-
tkaniu organizacyjnym mojego roku usłyszałam od pani 
doktor, która była naszym opiekunem kierunku „Pani wy-
gląda jak starosta” i w ten sposób zostałam starostą, któ-
rym byłam przez całe trzy lata studiów licencjackich. Na 
trzecim roku zostałam wciągnięta do Wydziałowej Rady 
Samorządu Studenckiego wtedy jeszcze Wydziału Poli-
tologii i Studiów Międzynarodowych (obecnie Wydział 
Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie). Nie było to łatwe za-
danie, gdyż tamtejszy WRSS przez pół roku praktycznie 
nie działał i należało wszystko wprawić na nowo w ruch. 
Zostałam przewodniczącą WRSS i tak działałam przez 
dobry rok. Udało nam się ożywić trochę wydział i wró-
cić do sprawnego prosperowania. Wtedy też nigdy nie 
zastanawiałam się nad tym, jak by to było być przewod-
niczącą Samorządu Głównego, ba! nawet się zarzekałam, 
że nigdy bym się tego nie podjęła (śmiech). Nadszedł luty 
2018 roku, czyli minął dokładnie rok mojej pracy w WRSS 
i wtedy pełniąca funkcję Przewodniczącej Samorządu 
Głównego (należy podkreślić, że pierwsza kobieta na 
tym stanowisku w historii Samorządu UMK) Ada Kame-
la zapytała mnie, czy nie chciałabym kandydować. Moją 
pierwszą odpowiedzią było „nie”, ale po długich rozmo-
wach i przemyśleniach stwierdziłam, że warto spróbować. 
Główną rzeczą, jaka mnie przekonała, była możliwość in-
tensywnego rozwoju w dość krótkim czasie, gdyż kaden-
cja trwa dwa lata. Zostałam wybrana 15 maja 2018 roku. 
Moja kadencja zbliża się już ku końcowi, a ja nawet nie 
wiem, kiedy to minęło. Nauczyłam się bardzo wielu rze-
czy, ale chyba największym atutem jest ciągła praca nad 
sobą samą, która na pewno zaowocuje w przyszłości. 

Jak dobierasz współpracowników? Bycie studentką 
to zaledwie kilka lat, więc ciężko chyba zbudować 
zaufany zespół?
Nad doborem współpracowników, tych najbliż-

szych. czyli w moim przypadku członków Rady Wyko-
nawczej, zastanawiałam się już miesiąc przed wyborami 
na przewodniczącego. Należy pamiętać, by nie kierować 
się tym, czy ktoś swoją osobowością pasuje do naszej 
i czy zostaniemy przyjaciółmi, tylko tym, czy ktoś jest 
dobry w danej dziedzinie i razem będziemy w stanie coś 
fajnego stworzyć. Przy takim podejściu przyjaźń i bliskie 

relacje przychodzą z czasem. Zgadzam, się że studia to 
zaledwie kilka lat i wydawałoby się, że trudno jest zbu-
dować zaufany zespół. Należy jednak pamiętać o tym, że 
kadencja trwa zaledwie dwa lata, podczas których Radę 
Wykonawczą i Przewodniczącego czeka bardzo wiele 
wyzwań i często zupełnie nowych rzeczy, na które nawet 
nie było się wcześniej gotowym. Takie momenty niezwy-
kle zbliżają do siebie i zaufanie buduje się samo, gdyż 
każdy zdaje sobie sprawę z tego, że sam jako jednostka 
nie będzie w stanie sobie poradzić i jedynie zgrany ze-
spół da radę wyjść zwycięsko z takiej sytuacji.

Czym zajmujesz się zazwyczaj jako Przewodniczą-
ca? Jakie są twoje kompetencje i zadania? 
Do głównych obowiązków, które wynikają z Regula-

minu Samorządu Studenckiego. należą: bycie w składzie 
Rady Uniwersytetu, uczestniczenie z głosem doradczym 
w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu; reprezentowanie 
Samorządu Studenckiego na zewnątrz i wobec władz 
Uniwersytetu; zatwierdzanie projektu budżetu Samorzą-
du Studenckiego na rok akademicki po uzyskaniu opinii 
Rady Studentów; przedstawianie Rektorowi projektu bu-
dżetu Samorządu Studenckiego na rok akademicki; wnio-
skowanie o powołanie oraz rozwiązanie komisji stałych 
i doraźnych spośród studentów Uniwersytetu; wniosko-
wanie o powołanie oraz odwołanie rzecznika właściwego 
do spraw sportu; wnioskowanie o powołanie oraz odwo-
łanie członków Rady Wykonawczej; wnoszenie o odwoła-
nie od ukarania studenta przez Rektora karą upomnienia. 

Do tego należy dodać organizowanie wszystkich 
eventów oraz wszelkie sprawy bieżące, które często wy-
nikają dość nagle i jest potrzeba szybkiej reakcji. 

Czy pełnienie tej funkcji jest czasochłonne? Pozwa-
la efektywnie studiować lub pracować?
Owszem, pełnienie tej funkcji jest czasochłonne i wy-

maga dużych pokładów energii, tak że pogodzenie tego 
ze studiami i pracą nie jest łatwe. Uczy to jednak wielo-
zadaniowości i zdolności do delegowania pewnych rze-
czy swoim współpracownikom. Bez zgranego teamu ża-
den przewodniczący nie dałby rady podołać wszystkim 
swoim obowiązkom. W momencie, kiedy mamy podział 
obowiązków i samodyscyplinę w sobie, moim zdaniem 
efektywne studiowanie i praca są możliwe. 

Podczas gdy większość studentów ma wakacje, 
ty i cały Samorząd pewnie już pracujecie? macie 
w końcu sporo do zrobienia, na przykład przy sty-
pendiach.
Prawdą jest stwierdzenie, że w samorządzie głów-

nym nie ma wakacji. Zajmujemy się wtedy nie tyle sty-
pendiami, co organizacją wyjazdu adaptacyjnego dla 
studentów pierwszego roku i ostatnimi rozliczeniami 
juwenaliów. Stypendiami zajmuje się Komisja Stypen-
dialna, chociaż większość prac nad nimi rusza raczej we 
wrześniu. 

Jak w ogóle widzisz rolę Samorządu i Przewodni-
czącego? Wielu ludziom wydaje się, że Samorząd to 
taka fasadowa instytucja. Jak jest naprawdę?

Rola Samorządu jest według mnie bardzo ważna 
i często jest to niedoceniana organizacja. Ustawa wprost 
nazywa Samorząd wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów uczelni. To samo w sobie jest bardzo dużym 
wyzwaniem. Jesteśmy odpowiedzialni za wiele rzeczy, 
a często instytucja samorządu jest kojarzona jedynie z or-
ganizowaniem imprez i niczym więcej. Uważam to za 
dość krzywdzące.

możecie wpływać na program studiów czy rozdzie-
lanie pieniędzy, to chyba duża odpowiedzialność?
To niezwykle duża odpowiedzialność, z której jeste-

śmy rozliczani i to dość restrykcyjnie, nie tyle przez wła-
dze, co przez samych studentów. Powyższe aspekty były, 
są i zawsze będą powodami do wielu sporów. Nigdy nie 
uda nam się, kolokwialnie mówiąc, „dogodzić wszyst-
kim”, więc jeśli chodzi o feedback powinno się być trochę 
zdystansowanym, gdyż zawsze będą głosy krytyki. Raz 
większe, raz mniejsze, ale będą zawsze. Należy z tego 
wyciągać to, co konstruktywne i starać się zmieniać stan 
rzeczy na lepsze, a hejtem po prostu się nie przejmować.

Jak widzi waszą rolę uczelnia? akceptuje i wspiera 
czy traktuje jako coś, co po prostu musi być, bo tak 
chce Ustawa?
Jeśli chodzi o naszą uczelnię to jesteśmy wspierani i ak-

ceptowani. Mamy bardzo duże wsparcie w Prorektorze ds. 
Studenckich i Polityki Kadrowej, panu profesorze Andrze-
ju Sokali. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc, a gdy za-
chodzi taka potrzeba, to i na konstruktywną krytykę. 

Jako Przewodnicząca masz możliwość osobistego 
wpływu na to, co się dzieje na uczelni? Czy jednak 
rola całego Samorządu, czyli grupy, jest większa? 
Moim zdaniem wszystkie decyzje powinny być po-

dejmowane wspólnie i każdy, kto jest w Samorządzie, 
powinien mieć świadomość, co się aktualnie dzieje i na co 
może mieć wpływ. Podejmowanie decyzji samodzielnie 
jest subiektywne i może źle się skończyć. Można skon-
struować Regulamin Samorządu w taki sposób, by Prze-
wodniczący miał największą decyzyjność, ale w pewny 
sposób pozbawia nas to demokratyczności i naraża na 
większą ilość popełnianych błędów. 

Jak przebiega współpraca z władzami uczelni? Czy 
bywały rozbieżności między tym, co chce Rektor 
albo Dziekan, a co oczekują studenci? 

Współpraca, tak jak wspominałam już wcześniej, 
przebiega dobrze. Zawsze pojawiają się jakieś różnice 
zdań i dyskusje. Należy jednak pamiętać w tym wszyst-
kim o zdroworozsądkowości. Formalnie Rektor nie może 
usunąć przewodniczącego ze stanowiska. My, jako Sa-
morząd, bierzemy udział w wyborze Kolegium Elekto-
rów, którzy wybierają Rektora i możemy wtedy w jakiś 
sposób mieć wpływ na to kto pełni władzę. 

Studenci są w ogóle świadomi roli Samorządu 
i jego demokratycznej roli? angażują się?
Wydaje mi się, że coraz więcej studentów wie o nas 

i o naszej roli. Staramy się zachęcać do działania i ogła-
szamy, kiedy tylko potrzebujemy dodatkowych rąk do 
pracy w charakterze wolontariuszy. Niedługo na wielu 
wydziałach będą odbywały się wybory uzupełniające do 
Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego i wszyst-
kich, którzy lubią ludzi i pracę z nimi oraz mają zapał 
do robienia fajnych, ciekawych rzeczy serdecznie zapra-
szam do wzięcia w nich udziału. 

Wyrazem tej demokracji jest Parlament Studentów 
RP. Jaka jest rola tej instytucji? Jak działa? Jakie ma 
zadania i możliwości?
Parlament Studentów działa głównie na szczeblu 

krajowym, jest naszym łącznikiem z Ministerstwem Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Zawsze możemy się zwrócić 
do nich o poradę prawną czy pomoc. Szczególnie teraz, 
podczas tych wszystkich zmian. Dodatkowo raz w roku 
organizuje on Konferencję Krajową, na którą przyjeż-
dżają samorządowcy reprezentujący wszystkie uczelnie 
wyższe w kraju. Daje to niezwykłą możliwość do wymia-
ny dobrych praktyk, jak i integracji. Dodatkowo na takiej 
konferencji można brać udział w bardzo 
merytorycznych szkoleniach, które po-
zwalają na zdobycie dodatkowych umie-
jętności. 

Bez zgranego  
teamu żaden  
przewodniczący  
nie dałby rady 
Rozmawiamy  
z Pauliną Politowską z UMK.

str. 32
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Poza sprawami czysto studenckimi Samorządy czę-
sto angażują się w działania kulturalne czy społecz-
ne. Jak to jest na twojej uczelni? Jakie najważniej-
sze projekty przeprowadziłaś? 

Do najważniejszych projektów mogę zaliczyć Otrzę-
siny, Camp UMK ADAPCIAK 2019, Galę Copernicana 
i oczywiście Piernikalia. Wszystkie te projekty były two-
rzone przez różne zespoły osób. Mój udział w organi-
zacji raz był większy, raz mniejszy. Najbardziej zaan-
gażowana byłam jednak podczas Piernikaliów 2019. To 
było dla mnie największe wyzwanie. Pierwsze juwenalia 
jakie od podstaw organizowałam, nowa nazwa wyda-
rzenia, początek kadencji… To było nie lada wyzwanie. 
Każda wyżej wymieniona inicjatywa jest mi bliska i za-
wsze daję z siebie 100% przy organizacji, ale mojemu 
sercu najbliższe będą Piernikalia, może dlatego, że nowa 
nazwa była moim pomysłem i bardzo bałam się tego, jak 
zostanie przyjęta. 

Jak przebiega współpraca z innymi Samorządami? 
albo miastem – czy też to załatwia sama Uczelnia?

Z innymi Samorządami działamy głównie w Forum 
Uniwersytetów Polskich i uważam, że nasza współpraca 
jest jak najbardziej dobra i coraz bardziej się rozwija. Jeśli 
chodzi o miasto, to sami udajemy się na spotkania, głów-
nie w sprawie juwenaliów. 

gdybyś mogła, co byś zmienił w uprawnieniach 
Samorządu i Przewodniczącego? Jakich kompeten-
cji ci brakuje?
Patrząc na to, jaka sytuacja obecnie panuje, jestem 

zadowolona z tego, jakie uprawnienia ma Samorząd. 
Mamy, w miarę możliwości oczywiście, dość dużą au-
tonomię. Jeśli chodzi o funkcję Przewodniczącego to nie 
dodawałabym do niej żadnych kompetencji. 

Jakie plany przed tobą i Samorządem? Co planuje-
cie w najbliższym czasie?

W najbliższym czasie przed nami zbiórka świąteczna 
i wyjazd do Berlina na początku grudnia [ze względów 
wydawniczych wywiad ukazuje się już po tych wydarze-
niach – red.]. Powoli już zabieramy się też za przygotowa-
nia do Piernikaliów 2020. Będzie to 60 rocznica juwenaliów 
w Toruniu, tak więc dużo wyzwań i pracy przed nami. 

Na koniec krótka ocena – czy Samorząd jako insty-
tucja się sprawdza?
Moim zdaniem sprawdza się. Z roku na rok jest coraz 

lepiej i nie przestajemy nad sobą jako instytucją praco-
wać. Staramy się uczyć na błędach i wyciągać wnioski. 
Życzę sobie i wszystkim przyszłym Przewodniczącym 
żeby było już tylko lepiej!

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w reali-
zacji planów.
Dziękuję bardzo.

Rozmawiał Robert Rataj

Opuszczamy rodzinę, dom, kraj, a często i samych 
siebie (dla kariery, pieniędzy, sławy) bądź to z wyboru 
(studia, ożenek, ciekawość świata), bądź z konieczno-
ści (emigracja zarobkowa, ucieczka z kraju ogarniętego 
anarchią/wojną).

Lata mijają, dojrzewamy, przyzwyczajając się do ak-
tualnego stanu rzeczy. Z tęsknotą za tym, co pozostawi-
liśmy, akceptujemy nową rzeczywistość. Jednak zawsze 
nadejdzie czas, w którym się zatrzymamy i… zobaczymy 
nicość, białą plamę. Zadamy sobie pytania: „Co dalej? 
Czy wciąż jestem Polakiem/Polką, a może już zupełnie 
kimś innym?” W tym cały szkopuł, aby umieć znaleźć 
odpowiedź bądź wiedzieć, gdzie jej szukać.

Exodus, wewnętrzna emigracja, to trudny i skompli-
kowany temat, bowiem ma tyle wątków, ile jest ludzi na 
Ziemi, a może nawet więcej.

Z tym i wieloma innymi wątpliwościami musimy 
zmierzyć się każdego dnia. Każdy z nas, czy to we wła-
snym łóżku, czy na obczyźnie zmaga się z podobnymi 
dylematami, których pojęciami kluczowymi są: przyna-
leżność (nie tylko narodowa), poczucie bezpieczeństwa, 
umiejętność odnalezienia się w otaczającym (częstokroć 
nowym, nieznanym) świecie. I trzeba to uczynić w świe-
cie rządzonym głównie przez landszaftowe metafory, 
zardzewiałe i przestarzałe ideały, wyświechtane alego-
rie, uliczne slogany ciskane niczym pioruny z bezchmur-
nego nieba. Słowem, „stek bzdur” pieczony na grillu bez 
podpałki.

Ale czy oto w tym wszystkim chodzi, aby łykać 
wszystko to, co zostanie podane nam na tacy, odgrzewa-
ne kotlety, niedosolone ziemniaki, kompot śliwkowy bez 
śliwek? Oczywiście, że NIE. Gdzie zatem leży „pies po-
grzebany”, na czym tak naprawdę polega problem emi-
gracji wewnętrznej i zewnętrznej człowieka?

U źródła zarówno wielcy tego świata, jak i ci całkiem 
zwykli, malutcy zjadacze chleba szukali i wciąż szuka-
ją polskości przez duże „P”. Próbują odnaleźć przepis 
na miksturę czystości „gatunku”, „słowiańskiej krwi”, 
a w konsekwencji niepodważalnych argumentów na za-
cność bycia Polakiem. 

Jednak czy w wyścigu szczurów i poszukiwaniu 
złotego runa przynależności narodowej zadajemy sobie 
pytanie: „Czy ja, Pan/pani x/y, mam prawo być tu, gdzie 
teraz jestem? Mieszkać, uczyć się, pracować, spożywać 
ten pokarm, rozmawiać z tymi ludźmi, obcować na tym 
terenie? Czy jestem Polakiem, a może już zupełnie kimś 
innym?”. Te pytania rodzą z kolei wiele wątpliwości, al-
bowiem mamy ojcowiznę, polski język, kulturę, narodo-
wość, obyczaje i wreszcie tradycję. Dlatego też adaptu-
jąc się do nowych warunków, często daleko od rodziny, 

wpierw zachłystujemy się „pozorną” wolnością, a póź-
niej zaczynamy tęsknić, wylewać potoki łez, wspominać 
stare, dobre czasy, psa z kulawa nogą, ciuciubabkę, która 
szuka, smak babcinych pierogów, ciepło matczynych ra-
mion, karcący wzrok taty, gdy coś przeskrobaliśmy.

Te oraz inne powody sprawiają, że zaczynamy wąt-
pić w słuszność naszej emigracji i nawet dobra praca, 
wysokie zarobki, wspaniali przyjaciele, bliskość ogrom-
nego, krzyczącego neonowymi reklamami city, nie zastą-
pią nam tego, za czym wciąż tęskni serce. To wszystko 
nie zastąpi nam domu rodzinnego, „okruszyny chleba 
podnoszonej z ziemi przez uszanowanie”, zimnych nocy 
i chłodnych poranków, zapachu zżętego zboża czy wido-
ku babiego lata. W tym szumie nowego świata, z którym, 
choćbyśmy chcieli, i tak się nie utożsamimy do końca, 
wciąż i wciąż będziemy (czasem nawet bezwiednie) pa-
miętać o patriotyzmie – czy to narodowym, czy lokal-
nym. 

Zatem najwyższa pora, a jest ku temu bardzo dobra 
okazja wraz z nastaniem nowego roku, aby powrócić do 
korzeni, do „kraju”, gdzie można ze spokojem patrzeć 
w stronę słońca, gdzie czeka na nas przysłowiowy Argos 
radośnie merdający ogonem na nasz widok. Wrócić w to 
miejsce, w którym wszystko się zaczęło, aby nie musieć 
zajmować z uporem maniaka „gniazda” orła, kiedy jest 
się gołębiem. Zbyteczne wszelakie wyrzeczenia, trud, 
znój, pot z czoła, zepsuta krew, pękające żyłki na skro-
niach, gdy w oczach nadal jest tęsknota.

Mijają kolejne lata, a my nadal trwamy w impasie, 
czarnej dziurze, która z roku na rok pochłania nas coraz 
bardziej. I pomimo doświadczenia wciąż nie wiemy, co 
dalej. Czujemy niepewność jutra, oddech presji na kar-
ku, jarzmo na słabnących ramionach, ciążenie niełatwego 
losu nomada.

W końcu przychodzi czas rozliczenia ze światem 
i samym sobą. Zastanawiamy się, czy aby na pewno 10, 
20 lat temu podjęliśmy słuszny wybór „emigracji”, czy 
rezultat jest taki, jakie były oczekiwania, czy zdołaliśmy 
stworzyć coś na stale, coś, co pozostawimy po sobie, kie-
dy nasz gwiazda zgaśnie na północnym niebie? A może 
pisane nam było i nadal jest pisane być „Latającym ho-
lendrem”, „Odyseuszem”? Kto wie?…

Jedno jest pewne, wraz z nastaniem nowego roku 
możemy, a nawet powinniśmy zrobić rachunek sumie-
nia, spisać na kartce plusy i minusy podjętych decyzji 
i zadać sobie jeszcze jedno, być może najważniejsze pyta-
nie: „Kim jestem?”.

Jednak odpowiedzi musi każdy z nas poszukać w sa-
mym sobie, aby nie wpaść w pułapkę szukania akcepta-
cji, potwierdzania swojego „być albo nie być” w oczach 

Życiowa emigracja  
– przyjemność czy konieczność?
Już do zarania świata ludzie przemieszczali się w poszukiwaniu pokarmu, schronienia, 
lepszej ziemi, dogodniejszych warunków do życia. Zatem los emigranta mamy we krwi. 

innych. Pozostańmy przy tym wierni swoim ideałom, 
wyznawanym zasadom, nie złammy kręgosłupa moral-
nego pod naciskiem „mody z zachodu” czy hasła „bo tak 
wypada”. Nie osieracajmy także targających nami wąt-
pliwości, gdyż to one sprawiają, że wciąż dojrzewamy, 
analizujmy, myślimy. Dopóki zadajemy pytania, dążymy 
do samorozwoju, jesteśmy dociekliwi, uparci w swoich 
poszukiwaniach, nasze serca, dusze i sumienia doznają 
ulgi w tęsknocie do określenia swojego „JA”.

Kasia Dominik
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Wiecie, jaki naród w Europie jest najbar-
dziej zadłużony? Otóż są to...Duńczycy, 
a więc mieszkańcy jednego z najbogat-

szych, najmniej rozwarstwionych i najszczęśliw-
szych krajów świata. Według Eurostatu w 2018 roku 
stosunek ich zadłużenia do aktywów wynosił aż 2,6 
do 1! W tym samym czasie w Polsce ten stosunek 
wynosił 0,58 do 1, a w samym badaniu zajęliśmy 
17 miejsce jako jeden z tych krajów, gdzie wbrew 
pozorom mieszkańcy nie zadłużają się na potęgę. 
Bogaci Islandczycy, Holendrzy czy Norwegowie 
zadłużają się też na bardzo długie okresy i wysokie 
kwoty, gdyż ponad 60% dorosłych mieszkańców 
tych krajów ma kredyt zabezpieczony hipoteką (co 
nie znaczy zawsze, że ten kredyt był brany na za-
kup domu czy mieszkania, bo nieruchomość może 
stanowić też zabezpieczenie pożyczki na inny cel). 
Polacy byli w tym względzie daleko z tyłu – zale-
dwie 11% z nas ma podobne zadłużenie. Wniosek 
nasuwa się jeden – Polaków stać na zakupy go-
tówkowe. Jest to jednak wniosek z gruntu błędny, 
gdyż nasza zdolność nabywcza nadal jest mizer-
na, jeśli porównać ją ze zdolnością mieszkańców 
Zachodu, a Polaków po prostu na kredyty nie stać. 
Nie ma się zresztą co dziwić, skoro w strefie Euro 
średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego wy-
nosi 1,5%, co znaczy, że są osoby, których koszt 
roczny nie przekroczy 1%! W Polsce hipoteka 
kosztuje aż trzy razy więcej i wynosi średnio 
4,7% (październik 2019), co w porównaniu 
z sytuacją mieszkańców bogatych krajów 
wydaje się rozbojem w biały dzień – nie dość 
bowiem, że osiągają oni o wiele wyższe do-
chody, to jeszcze dostają do ręki prawie dar-
mowy (a po uwzględnieniu inflacji dosłownie 
darmowy) pieniądz. Nic więc dziwnego, że 
Holendrzy czy Norwegowie kupują na potęgę 
nieruchomości czy ziemię, podczas gdy w Pol-
sce dominują nieduże kredyty konsumpcyjne i to 
konsumpcyjne dosłownie – Polacy najchętniej za-
dłużają się na Święta (według zasady „zastaw się, 
a postaw się”) czy zakup sprzętu RTV/AGD, sporo 
pożyczek biorą też na samochody czy wakacje. Ogól-
nie kredytujemy rzeczy, które tylko tracą na wartości, 
a które ze względu na niskie płace trudno sfinansować 
z pensji czy oszczędności. To jest bowiem druga przy-
czyna takiej a nie innej struktury branych kredytów – nie 
stać nas bowiem często na sfinansowanie codziennego 
życia w sytuacji, gdy pojawi się jakaś nagła potrzeba. 
I banki doskonale to wiedzą promując nie kredyty hipo-
teczne, a te najzwyklejsze pożyczki, gdzie zarabiają najle-
piej – obecna różnica między oprocentowaniem depozy-
tów (średnio 1,8% dla lokat 3-miesięcznych) a pożyczek 
(RRSO oscylujące około 13%) to źródło gigantycznych 
zysków bankowców – w 2019 roku co miesiąc miały one 
około 4 miliardów złotych zysków netto tylko z odsetek! 
I są to tylko zyski sektora bankowego, SKOK-i i firmy 
pożyczkowe (oferujące słynne chwilówki) dokładają do 
tego kolejne setki milionów. Gdyby Niemiec czy Duń-
czyk miał płacić podobne odsetki, popukałby się głowę – 
oczywiście metaforycznie mówiąc. Przed chwilą spraw-
dziłem, jakie oprocentowanie oferuje pierwszy z brzegu 
niemiecki bank – 3.33% (pożyczając na 4 lata 10 tysięcy 
euro spłacić trzeba 10,6 tysięcy)! I to bez negocjacji, dla 
klienta z ulicy. Powyższe liczby szokują, ale tak niskie 
koszty kredytów niosą inne konsekwencje – zerowe albo 
wręcz ujemne oprocentowanie depozytów. Tak, istnieją 
kraje i banki, w których twoje oszczędności zapisane na 
kontach pożera nie tylko inflacja, ale też oficjalnie co roku 
bank zabiera sobie część z nich. I stąd druga przyczyna 
różnic w celach kredytowych – jeśli pieniądze mają przy-
nosić zyski, trzeba je zainwestować, a nie trzymać pod 
poduchą. I o inwestowaniu będziemy dziś pisać.

Część z was pewnie tu skończy lekturę, bo pomyśli 
sobie „nie mam żadnych pieniędzy, żyję od dziesiątego 
do dziesiątego, to nie dla mnie”, ale od razu zastrzegam 
– podrzucę garść porad, które pozwolą zarobić parę do-
datkowych złotówek, a nie zgromadzić miliony. 

Czemu to ważne? Wracając do pierwszego zdania 
tego artykułu – 1/5 z młodych Polaków ma już zadłuże-
nie, co samo w sobie straszne nie jest, ale szokujące może 
być już to, na co bierzemy pożyczki – a często są to zwy-
czajne „głupoty”. Nowa komórka co roku, wakacje w cie-

płych krajach, żeby pokazać się na Instagramie, markowe 
ciuszki, żeby zacząć „karierę” influencerki, mieszkanie 
w koniecznie modnej dzielnicy...To nie są wcale rzadkie 
przypadki. Młodzi ludzie chcą się pokazać, a że mają dziś 
bezprecedensowy dostęp do kredytów (banki są bowiem 
wyjątkowo hojne), więc korzystają. Nawet ludzie wy-
kształceni, z dobrymi posadami w korporacjach i z pen-
sjami powyżej średniej krajowej, nie potrafią oszczędzać, 
bo groziłoby to utratą pozycji (pozycji, dodam, zazwyczaj 
czysto wirtualnej nie popartej rzeczywistymi osiągnięcia-
mi). Znane są przypadki, że zdesperowani 25-latkowie 
urządzają zrzutki na spłatę zobowiązań. 

Tymczasem oszczędzanie wcale nie jest trudne i tak 
naprawdę większość z nas może sobie z tym zadaniem 
poradzić. Oto garść przetestowanych i kilka teoretycz-
nych porad.

1. Jeśli jesteś studentem, bierz kredyt! 
Oczywiście nie mówię o pożyczce w banku na Ipho-

ne’a 11, a o preferencyjnym kredycie studenckim. Produkt 
ten jest stosunkowo łatwy do zdobycia, poręczyć za niego 
może nawet BGK, jeśli nie mogą rodzice, a warunki spła-
cania są wyjątkowo korzystne – okres spłaty zaczyna się 
2 lata po zakończeniu studiów, a oprocentowanie wynosi 
połowę stopy redyskontowej weksli BNP, która od 2015 
roku wynosi 1,75% – a więc obecnie oprocentowanie spła-
canej pożyczki to zaledwie 0,875%. Do tego kredyt spłaca 
się 2 razy dłużej niż się go brało, a więc raty są naprawdę 
niskie. Co lepsze, część kredytu może zostać umorzona 
za dobre wyniki w nauce (trzeba być w ścisłej czołówce 
rankingu, ale nie jest to nierealne – mi bank umorzył 20% 
wypłaconej sumy), a w razie kłopotów ze spłatą może po-
móc ponownie państwo poprzez Fundusz Kredytów Stu-
denckich. Wysokość tego cudownego kredytu? Od 400 do 
1000 złotych miesięcznie, w zależności od naszego wybo-

ru, a nie zdolności kredytowej. Po co mi ten kredyt, 
ktoś spyta? Po pierwsze po to, żeby móc bezstresowo 
studiować i opłacać codzienne życie. Nie ukrywajmy, 
wielu Polaków nie stać na kształcenie i muszą łączyć 
studia z pracą albo godzić się na wyrzeczenia w ro-
dzaju konieczności studiowania w miejscu zamiesz-
kania albo, jeśli już się wyjedzie, mieszkania i życia na 
niskiej stopie. Kredyt studencki i jakieś stypendium 
pozwalają już na w miarę wygodne bytowanie: osob-
ny pokój na stancji, uczestnictwo w kulturze, lepsze 
jedzenie itp. Oczywiście można przejeść cały kredyt, 
a potem, po zdobyciu pracy, spokojnie go sobie spła-
cić, ale jest też druga droga – odłożenie całości lub 
części pochodzących z niego pieniędzy i skorzysta-
nie z nich później. Pamiętacie, jak drogie są w Polsce 
kredyty hipoteczne? Aż się odechciewa brać, choć 
czasem nie ma wyjścia. Ale żeby go uzyskać należy 
dodatkowo jeszcze wpłacić wkład własny w wysoko-
ści 10-20% ceny nieruchomości, a to już spora gotów-

ka do wygospodarowania. Przez kilka lat brania 
kredytu studenckiego uskłada się ładna sumka, 
którą można wykorzystać na przykład na ten cel. 
Powiecie, że przecież te pieniądze i tak trzeba 
oddać? Racja, ale jeśli nie ma się perspektywy na 

odłożenie wkładu własnego z pracy, a nie chce się 
mieszkać z rodziną do czterdziestki, jest to wyjście 

całkiem sensowne. Można też te pieniądze po pro-
stu zainwestować – nawet przeciętna inwestycja 
da zysk przewyższający odsetki, a więc wyjdzie-
my na plus.

2. Szanuj procenciki i grosiki. 
Wielu osobom wydaje się, że nieduży 

zysk z inwestycji nie jest warty zachodu, tak 
jak jest w przypadku choćby zainwestowania 
środków uzyskanych z kredytu studenckiego. 

Ale tu się mylą – w dłuższej perspektywie cza-
su nawet najmniejszy procent może przynieść 

realne korzyści. Załóżmy, że wziąłeś kredyt stu-
dencki w wysokości 50 tysięcy (50 miesięcy po 1000 

złotych, kredyt jest bowiem wypłacany 10 miesięcy 
w roku) i od razu zacząłeś go inwestować, na przykład 
w bezpieczny fundusz rynku obligacji krótkotermino-
wych o średnim zysku rocznym wynoszącym 4%. Po 7 
latach (5 lat kredytowania plus 2 lata karencji przy za-
łożeniu, że w miesiącach „wakacyjnych” też wpłacasz 

po tysiącu, bo na przykład podjąłeś wakacyjną pracę) na 
twoim koncie znajdzie się blisko 72 tysiące złotych (bez 
podatku od zysków – po jego odliczeniu będzie to około 
68 tysięcy). Czy uzyskane 18 tysięcy czystego zysku to 
dużo czy mało? To zależy od perspektywy, wyobraźcie 
sobie, że macie 27 lat i prawie połowę wkładu własne-
go na niewielkie mieszkanie, sensowny używany samo-
chód albo środki na solidną podróż po Europie śladami 
angielskich romantyków, co kto lubi. Pamiętajcie też, że 
wciąż macie w ręce cały kapitał i możecie za jednym za-
machem zwrócić całą pożyczkę albo...dalej inwestować 
stopniowo spłacając kredyt, na co będziesz mieć aż 100 
miesięcy – a to da ci ładnych kilkadziesiąt tysięcy do-
datkowego zysku, z którym wejdziesz w wiek średni. 
Oczywiście nie każdy może pozwolić sobie na odkłada-
nie takich sum, ale nawet sensownie ulokowana „stów-
ka” miesięcznie po dłuższym czasie da jakiś zysk – tak 
działa magia procentu składanego. Ale do tego potrzeb-
na jest...

3.  Cierpliwość, systematyczność i żelazna 
konse kwencja. 

Oszczędzanie to nie jest łatwa praca. Zawsze kusi, 
żeby zgromadzone pieniądze naruszyć, jeśli pojawi się 
jakaś wyjątkowa „okazja”, ale w rzeczywistości powin-
niście rozbić skarbonkę tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
na przykład w przypadku choroby czy utraty majątku 
w pożarze. Naprawdę, zakup nowego wypasionego te-
lefonu jeśli stary działa, nie jest taką potrzebą, wakacje 
na Dominikanie również. Przyjemności są ważnym ele-
mentem życia, ale w mojej opinii powinny iść ZA oszczę-
dzaniem i w żadnej mierze nie powinny być pokrywane 
z kredytów, których nie da się spłacić. Pozycja społecz-
na, internetowe uznanie i „fame” to nie 
są rzeczy, które warto przedkładać nad 
poczucie bezpieczeństwa, które w każdej 
piramidzie potrzeb jest u podstawy i to 

O oszczędzaniu
Prawie co piąta osoba poniżej 24 roku życia 

spłaca w Polsce kredyt – podaje BIk (październik 
2019). może się wydawać, że to dużo i sporo osób 

złapie się za głowy myśląc, jak można w tak 
młodym wieku podejmować tak nierozważny 

krok, ale w zasadzie nie jest to sytuacja 
niezwyczajna w krajach rozwiniętych, a można 

powiedzieć nawet, że jesteśmy wręcz wobec 
kredytów sceptyczni.
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nie bez racji. A w dzi siejszych czasach konsumpcjonizmu  
finansowa poduszka to taka właśnie podstawa. Aby od-
kładać, trzeba to robić systematycznie i każdy musi sam 
sobie odpowiedzieć, jaką kwotę i co jaki czas zaoszczę-
dzi. 100 złotych co miesiąc? OK, to dobry start. Złotówka 
za każde przekleństwo? Świetnie. Zawsze 10% wypłaty 
po opłaceniu czynszu i prądu? Bardzo rozsądnie. Każ-
dy sposób jest dobry, najważniejsze jest zacząć i trzymać 
się swego postanowienia z żelazną konsekwencją, a ro-
bić wyjątki tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. 
Z doświadczenia wiem też, że bardzo pomaga rozdzie-
lenie konta bieżącego od tego oszczędnościowego – war-
to założyć w tym celu drugi rachunek (oczywiście tylko 
darmowy) albo konto oszczędnościowe, które nie dość 
że da jakiś mikry zysk (w rodzaju 1% rocznie), to jesz-
cze w większości banków stawia przed posiadaczem 
konieczność poniesienia specjalnej opłaty za więcej niż 
jedną wypłatę w miesiącu, co czyni „podbieranie” nie-
opłacalnym. Wrzucajcie „miedziaki” do skarbonki, sko-
rzystajcie z systemów automatycznego zaokrąglania pła-
conej kwoty przy płatności kartą (jak mSaver w mBanku), 
odkładajcie każdą premię, jaką wypłaci wam firma albo 
napiwek, który da klient (są to w końcu pieniądze, któ-
rych nie bierzecie pod uwagę w planowaniu budżetu 
miesięcznego) – wszystko to działa.

4. Dajcie sobie czas, postawcie sobie cel. 
Zbieranie dla samego zbierania nie przyniesie więk-

szych efektów, koniec, kropka. Jest to sytuacja analogicz-
na do tej, w jakiej działa każda rozsądnie zarządzana 
firma, a już na pewno wszystkie liczące się korporacje – 
plan i cel to największe świętości. Cel pozwala określić 
potencjalny zysk, zaplanować koszty, poziom 
zatrudnienia, ustali też punkty wyjściowy do 
celu kolejnego. Facebook i Google nie skupu-
ją firm przypadkowo, robią to w celu zyskania 
konkretnej liczby nowych odbiorców. Apple nie 
produkuje telefonów „na oko”, ale planuje ich 
ilość na podstawie dynamiki zakupów swoich 
fanów. Sieci sklepów z elektroniką użytkową  
narzucają swoim placówkom plany sprzedażo-
we, aby móc zaplanować, ile towaru zamówić 
i z zysków opłacić nie tylko pracowników, ale 
także koszty logistyczne czy marketing. Jeśli to 
wszystko się nie zepnie raz, trudno. Ale jeśli sy-
tuacja niezrealizowanych planów będzie powta-
rzać się notorycznie, firma wcześniej czy później 
się wyłoży. Bez celu można rozwijać się za wol-
no, ale można też za szybko (tak, w biznesie to 
też norma...). I tak samo jest w oszczędzaniu – 
cel musi być na pierwszym miejscu. Najpierw 
trzeba odpowiedzieć sobie, na co zbieramy i jaka 
kwota jest nam potrzebna. Nowy telefon za 2 ty-
siące? A może 300 tysięcy na emeryturę? A może 
oba cele naraz? To nic niezwyczajnego, cele krótko- i dłu-
goterminowe powinny się pojawić w każdym rozsądnie 
planowanym budżecie, również osobistym. Wyznacze-
nie sobie granicy to jedna rzecz, drugą jest czas, jaki so-
bie dajemy na jego osiągnięcie. To ten potencjalny okres 
pozwala stosunkowo łatwo zaplanować, ile pieniędzy 
w jednostce czasu musimy odłożyć, daje też bufor bezpie-
czeństwa, gdyby w którymś momencie oszczędzanie się 
„zacięło” – dobrze ustalone kwota i czas pozwolą dążyć 
do mety w miarę bezstresowo. Jeśli wiemy, że za 2 lata 
się przeprowadzamy i potrzebujemy 15 tysięcy na sprzęt 
do nowego lokum, to wyjdzie nam, ile miesięcznie trzeba 
odłożyć. Ale że wtedy budżet miesięczny się nie zepnie, 
bo musimy odkładać za dużo? Nic strasznego, odłożymy 
procent wymaganej kwoty według możliwości, a resztę 
na przykład skredytujemy, albo też...poszukamy dodat-
kowych pieniędzy, lepszej pracy, a w ostateczności zde-
cydujemy się na...

5. Zaciskanie pasa. 
Uwierzcie, to nic strasznego. Nie chodzi mi o przej-

ście na dietę złożoną z mielonki i jabłek II gatunku (które 
swoją drogą świetnie nadają się na soki), ale o poszuka-
nie oszczędności w postaci zarzucenia nonsensownego 
trwonienia pieniędzy (pamiętacie punkt 2 i poszanowa-
nie grosików?). Rozejrzyjcie się wpierw, gdzie możecie 
nie wydawać nie tracąc na jakości życia czy pracy. Je-
śli macie konto na Netflix, może warto zaproponować 
spółkę trzem innym osobom i podzielić koszt? Wtedy 
zamiast 43 złotych miesięcznie każdy z was zapłaci po 

13, choć być może będzie to wymagało odrobiny wysiłku 
i na przykład pilnowania, aby każdy wpłacał swoją część. 
Płacicie 60 złotych za Internet 300mbs? Może wystarczy 
wam łącze 60mbps za połowę tej ceny? Do przeglądania 
poczty i streamowania na laptopie to aż za dużo. Nie 
wyobrażacie sobie poranka bez kawy i codziennie zosta-
wiacie 10 złotych w sieciowej kawiarni? Po 3 miesiącach 
niekupowania tam napojów odłożycie na podstawowy 
ekspres automatyczny, w którym zrobicie kawę pewnie 
równie smaczną, aczkolwiek bez serduszka na piance. 
Oszczędzić można na wielu rzeczach – abonamencie 
telefonicznym (wystarczy przejść do wirtualnego ope-
ratora lub...zagrozić obecnemu odejściem), oprogramo-
waniu  do studiowania czy pracy (w 99% przypadków 
darmowy OpenOffice zastąpi płatnego MS Office 365), 
kablówce (w dobie serwisów streamujących 150 kanałów 
z chłamem nie jest niezbędne), ciuchach (te same łaszki 
w okresie wyprzedażowym będą o wiele tańsze), grach 
(używki nie gryzą), kinie (seans przed południem może 
być tańszy), koncie bankowym (konto i karta z opłatami 
i bez super benefitów? Nonsens). I tak dalej, i tak dalej. 
Najważniejsze, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 
rzecz lub usługa, za którą płacę X złotych, były dla mnie 
przydatne w ostatnim czasie, a jeśli nie, to należy się ich 
natychmiast pozbyć lub zastąpić tańszą/darmową alter-
natywą. Znam osoby, które płacą abonament za komórkę 
rzędu 100PLN miesięcznie, bo nie chciało im się negocjo-
wać umowy. To o takich oszczędnościach mówię. To nie 
jest cebulactwo i januszowanie, to po prostu uruchomie-
nie zdrowego rozsądku – umówmy się, firmy uwielbiają 
nam wciskać dziadostwo za duże sumy, a im coś bardziej 
nieprzydatnego uda się opchnąć, tym większa prowizja 

wpadnie sprzedawcy. Podam dwa przykłady z własnego 
doświadczenia – gdy chciałem przedłużyć umowę u sta-
rego operatora kablówki i Internetu mówili, że nie da się 
taniej niż za 106 złotych. Konkurencja bez łaski dała mi 
lepszy pakiet za 83 złote i to bez żadnych starań z mojej 
strony, więc bez żalu (choć z obawą) przeszedłem. I przy-
kład drugi – znajomy złożył dyspozycję przejścia z jednej 
z wiodących sieci komórkowych do małego operatora 
wirtualnego. I co się stało? Nagle dostał ofertę utrzyma-
nia umowy za dokładnie połowę obecnie wydawanej 
sumy i na tych samych warunkach. Cud, kierownik dzia-
łu pewnie dołożył z własnej kiesy. Moi drodzy, tak jak 
najlepiej zarabia się na słomianych inwestycjach, tak też 
stosunkowo najwięcej można zaoszczędzić na porzuce-
niu własnego wygodnictwa. Często można mieć prawie 
to samo za mniejsze pieniądze, trzeba jednak przez chwi-
lę być aktywnym i asertywnym.

Skoro sporo można zaoszczędzić na utrzymaniu 
status quo, to pomyślcie w dalszej kolejności, jakie pie-
niądze trwonicie na rzeczy już zupełnie zbędne. Obecnie 
wszystko krzyczy do nas „kupuj, kupuj, kupuj”, a potem 
mamy w szafie stosy nienoszonych rzeczy, gnijącą w lo-
dówce przeterminowaną żywność, bezużyteczne gadżety 
z AliExpress, niepasujące do niczego ozdoby choinkowe, 
które nigdy nigdzie nie zawisną. Tony śmieci (za których 
obsługę, nota bene, płacimy ogromne sumy), a z konta 
ubywa. Spróbujcie może naprawić rozklejone buty (przy 
okazji dacie zarobić szewcowi), przed wyjściem na shop-
ping przeglądnijcie szafę, czy aby na pewno nie macie już 
bluzki bliźniaczo podobnej do tej, którą „muszę kupić”, 

zamiast kupować źródlaną wodę w rzeczywistości czer-
paną z miejskiego wodociągu (polecam „Broken” na Net-
flix) zainwestujcie 30 złotych w dzbanek z filtrem. Może 
nie będzie prestiżowo, ale będzie taniej. A zaoszczędzo-
ne pieniądze wrzućcie do skarbonki, podziękujecie sobie, 
gdy zamiast 10 raz marznąć na krakowskim Rynku Syl-
westra spędzicie na Maderze.

Jest jeszcze jeden obszar, gdzie marnujemy mnóstwo 
pieniędzy – przy zakupach żywności. Według danych 
z 2018 rocznie każdy z nas statystycznie wyrzucał aż 235 
kilogramów jedzenia! Wynika to oczywiście z tego, że nie 
wszystko, co kupiliśmy uda się zjeść. A bo już się nie ma 
na coś apetytu, a to data ważności upłynęła, a to pomi-
dorek lekko przywiędnął i poszedł w kosz. Takie marno-
trawstwo to nie tylko koszmar ekologiczny, ale też eko-
nomiczny, bo literalnie miliardy wyrzucamy do kosza. 
Skąd takie marnotrawstwo? Cóż, w ostatnich dziesięcio-
leciach zmieniło się podejście do jedzenia, bo gospodarkę 
niedoborów zastąpił rynek nadmiaru. Kupujemy, próbu-
jemy i bez żalu wyrzucamy, jeśli nam nie smakuje. Także 
umiejętności gotowania zanikają, zatracamy zdolność do 
przetwarzania żywności na wiele sposobów. Winić też 
można agresywny marketing, który wmusza w nas więk-
sze opakowania, wielopaki albo serwuje co i rusz nowo-
ści, które koniecznie trzeba spróbować. No i na koniec 
zwyczaj wielkich zakupów raz w tygodniu – zwyczajnie 
wrzucamy do koszyka zbyt wiele, aby wszystko przejeść. 
Ser zeschnie, 10 kupionych jogurtów przekroczy termin 
ważności (i oczywiście pójdzie w kosz, choć właściwie jo-
gurt to nadpsute mleko...), a wędlina po kilku dniach za-
śmierdnie, bo wędzarki nie widziała. Codzienne małe za-
kupy na bieżące potrzeby sprawdzają się pod względem 

oszczędzania o wiele lepiej. Zachęcam. A jeśli 
już trzeba jechać na wielkie polowanie, to war-
to do koszyka wrzucać jedynie tę żywność, 
która ma długi termin przydatności. Szybko 
się przekonacie, że pustawe półki w lodówce 
to nieco więcej pieniędzy w portfelu.

Trzeba jednak uważać, bo istnieje cienka 
granica między oszczędnością a skąpstwem. 
Moim zdaniem każdemu należy się pewien 
komfort życia i nie zachęcę nigdy nikogo, aby 
kosztem oszczędności go obniżał. Chodzenie 
godzinami po dyskontach w celu kupienia 
cukru tańszego o 20 groszy to może i jest cie-
kawe hobby, ale na pewno na dłuższą metę 
nie przyniesie wielkich korzyści (czas to też 
pieniądz). Nie oszczędzajcie na zdrowym je-
dzeniu, nie kupujcie złych jakościowo ubrań, 
bierzcie udział w kulturze (choćby i darmowej, 
po to jest) i nie mieszkajcie na siłę z jakimś dzi-
wakiem, bo obniżacie sobie czynsz o stówkę. 
Może się okazać, że taka skąpa postawa wręcz 
zagrozi waszemu zdrowiu, czy to fizycznemu, 

czy też psychicznemu – na leczenie schorzeń wynikłych 
z picia najtańszych słodzonych napojów czy depresji 
spowodowanej złą aurą w mieszkaniu wydacie zapewne 
więcej niż oszczędzicie. 

6. Unikajcie kredytów, jeśli tylko możecie. 
A jeśli już musicie, wybierajcie tylko ofertę z rzeczy-

wistym RRSO 0%. Banki niezwykle rzadko takie oferują, 
ale co innego sklepy, które koszty kredytu mogą zaszyć 
w marży lub w dodatkowych produktach (uwaga! ubez-
pieczenia z zasady są dobrowolne, chyba że chcecie na 
przykład podnieść liczbę rat – wówczas dodatkowy pro-
dukt finansowy często pozwala poszerzyć ofertę). Nic 
więcej pisać nie trzeba – komercyjne kredyty, nie mówiąc 
o chwilówkach, to wyrzucanie pieniędzy w błoto i za-
przeczenie idei oszczędzania w kraju, w którym średnie 
RRSO wynosi 13%...

7.  Nie bierzcie pożyczek, ale sprawcie sobie 
kartę kredytową. 

Tak, rozsądnie dobrana karta może stanowić ważny 
element w twoim portfelu. Po pierwsze ważne jest, aby 
karta była darmowa w zakresie podstawowej obsługi 
lub pozwalała uniknąć opłat po spełnieniu niewygóro-
wanych warunków, na przykład liczby transakcji. Banki 
oferują takie karty i nie jest je trudno zna-
leźć, nie będę więc robił im reklamy. Kar-
ta kredytowa z zasady miała być produk-
tem elitarnym, stąd większość z nich jest 
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płatna (niektóre, jak karty platynowe, całkiem sporo), 
ale dają w zamian określone benefity w rodzaju wstę-
pu do saloników lotniskowych, wsparcia concierge albo 
darmowego ubezpieczenia na życie. I fajnie, ale my za-
kładamy, że nie trwonimy pieniędzy na „być może się 
przyda” i wybieramy tylko darmowe karty. To primo. 
Drugą miłą rzeczą w kartach kredytowych jest możli-
wość zbierania punktów za transakcje. W chwili obecnej 
w Polsce działają na dużą skalę dwa takie programy: 
MamBonus banku BNP i Bezcenne Chwile dla kart Ma-
stercard różnych banków. Choć zazwyczaj trzeba zrobić 
spory obrót, żeby zdobyć na przykład bilet do kina, to 
oba te programy co jakiś czas odpalają oferty specjalne, 
w czasie których można zdobyć dodatkowe punkty, na 
przykład za określoną kwotę transakcji w określonym 
czasie. Tak czy siak, w końcu na coś uzbieramy, co jest 
miłym dodatkiem i nic nas nie kosztuje, o ile oczywi-
ście spłacamy kartę w okresie bezodsetkowym! I wła-
śnie ten okres bezodsetkowy to kolejna przydatna rzecz 
– w zasadzie co miesiąc dostajemy od banku darmową 
pożyczkę na 24 lub 26 dni, co pozwala łatwiej plano-
wać budżet (robisz zakupy w miesiącu „chudym”, ale 
spłacasz już w „tłustym” itp.). I na koniec karta kredy-
towa oferuje jeszcze jedną korzyść – jeśli rzeczywiście 
będziesz potrzebować pożyczki na zakup czegoś nie-
zbędnego, bo padła ci choćby lodówka, to kredytówki 
oferują prawie natychmiastowy dostęp do kredytu bez 
składania wniosków i czekania w kolejkach (płacisz, 
a zakup rozkładasz w aplikacji) i zazwyczaj dość roz-
sądne oprocentowania oscylujące w okolicy 10%. Po-
duszka bezpieczeństwa tego typu może być przydatna. 
Karta kredytowa spełni swoją rolę jednak tylko wów-
czas, gdy potraktuje się ją jak przedłużenie konta, czyli 
nie będzie robić zakupów „super okazji”, a jedynie do 
takiej wysokości, jaką bez problemu spłacimy. Inaczej 
zwyczajnie się zadłużymy...

8. Zdobywanie dodatkowych środków. 
Skoro coś już zaoszczędziliśmy na codziennych wy-

datkach, mamy cel, zaplanowany budżet, uniknęliśmy 
deszczu ofert kredytowych, to możemy przejść do kolej-
nego etapu – wyrwania dodatkowych środków od tych, 
którzy najmocniej nas tymi ofertami zasypują, czyli ban-
ków. Te potrafią robić nam problemy za 2 złote zaległości, 
które wraz z kosztami windykacji robią nam ostatecznie 
dziurę w portfelu, ale potrafią też rozdawać w zasadzie 
darmowe pieniądze. O co chodzi? O benefity dla nowych 
klientów. Ponieważ bankom ciężko jest ich przyciągać, 
co jakiś czas uruchamiane są programy, które zachęcają 
do założenia konta lub karty kredytowej, a za wykonanie 
określonych warunków oferują wypłatę żywej gotówki 
lub voucherów zakupowych. O jakich kwotach mówi-
my? Jeden z banków stale oferuje na przykład benefity 
w wysokości około 400PLN za założenie darmowej kar-
ty kredytowej i kilka transakcji. Mogą to być raz kupony 
do Biedronki, a innym razem głośnik bluetooth, zawsze 
jednak to warta rozważenia kwota. Gdzie w takim razie 
zysk banku? Statystycznie rzecz biorąc, co któryś klient 
jednak rozłoży zakupy na raty i bank zarobi – jeśli na-
wet nie na tobie osobiście, to na innych. No i zdobywają 
twoje dane do przetwarzania marketingowego, co jest 
dla banków bezcenne. I tak się to kręci. A jak to wygląda 
w kampaniach kont?  Tu kwoty są różne, ale obecnie wal-
ka się zaostrzyła i zazwyczaj jest to około 200PLN, choć 
są i banki, które w kumulacjach promocji dają i ponad 
pół tysiąca, na przykład za aktywne korzystanie z kar-
ty, przeniesienie konta i ustalenie wpływów pensji. Ofert 
tych jest sporo, trzeba jednak uważnie czytać warunki, 
które bywają dość rozbudowane. Trzeba trzymać się 
liczb, wymaganych kwot i dat, nie tylko jednak po 
to, żeby zdobyć benefity, ale też by uniknąć 
opłat za konto czy kartę – jak już pisałam, 
płacenie za konto to pozbywanie się 
niepotrzebnie pieniędzy, drob-
nych, ale zawsze. Osobom już 
marzącym o ciągłym dopływie 
dodatkowej gotówki muszę jed-
nak ostudzić głowy, bo po wyko-
rzystaniu promocji i odebraniu 
nagrody, a następnie za-
mknięciu konta lub karty, 
trzeba odczekać określony 
czas na ponowne skorzysta-
nie ze specjalnych warunków 

w danym banku i zazwyczaj jest to około półtora roku. 
Szczegółów ofert poszukajcie w Internecie, są specjalne 
temu poświęcone blogi, ale nie zamierzam im oczywiście 
robić reklamy.

Oprócz specjalnych kampanii banki oferują też cza-
sem możliwość zwrotów określonych kwot za zakupy 
(tak zwany cashback), zazwyczaj 1-2% wydawanych 
pieniędzy do określonego limitu lub uczestnictwo w klu-
bach zniżkowych – wtedy płacąc w określonym sklepie 
dostajemy albo zniżkę, albo zwrot na konto. Choć zazwy-
czaj nie są to wielkie kwoty, to na przykład 4% zwrotu za 
rezerwację hotelu na Booking.com, gdy robimy transak-
cję na kilka tysięcy, to już coś. Szczegółów szukajcie na 
stronach banków. 

Na podobnej zasadzie działają też programy zniż-
kowe typu Goodie, które za zrobienie zakupów online 
poprzez link z ich strony też oferują określony cashback, 
czasem wynoszący ponad 10% wydanej kwoty (zazwy-
czaj jednak około 2-3%). Jeśli już robicie ciągle zakupy 
w sieci, to czemu by nie dostać kilku złotych zwrotu? Jak 
pisałem, żeby oszczędzać trzeba szanować i te drobne 
grosiki, choć tradycyjnie na ich zdobycie potrzeba czasu.

Na koniec jeszcze jedna mała porada – szukając pienię-
dzy na start oszczędzania warto rzucić okiem do własnych 
piwnic i szaf – nieraz zalegają tam stosy nieużywanych rze-
czy, które można łatwo zbyć, a czasem chowają się praw-
dziwe skarby, które przyniosą już konkretny dochód. Pły-
ty, książki, komiksy, ciuchy, elektronika i meble vintage... 
wszystko to może dać solidnego kopa naszemu celowi.

9. gdzie schować skarpetę? 
Zaoszczędzenie pieniędzy i zdobycie dodatkowych 

środków to jedno, trzeba jeszcze coś z nimi zrobić, aby 
nie tracić. Głównym winnym utraty wartości pieniądza 
jest inflacja, a ta w ostatnich miesiącach zaczyna przy-
spieszać. Nawet jeśli wysokość inflacji rzędu 2,6% nie 
przeraża, to w rzeczywistości ceny podstawowych pro-
duktów i usług rosną o wiele szybciej i w końcowym roz-
rachunku za z trudem odłożone grosiki możemy kupić 
coraz mniej. Co możemy więc zrobić?

Po pierwsze możemy pieniądze umieścić na loka-
cie terminowej albo koncie oszczędnościowym, jednak 
w ostatnim czasie wysokość oprocentowania tych pro-
duktów ciągle spada. Standardowe lokaty bankowe 
oferują około 1-1,5% procenta, a promocyjne, przezna-
czone dla nowych klientów, do 4%, choć zazwyczaj na 
3 miesiące i dla stosunkowo niewysokich kwot rzędu 
10-20 tysięcy. Dodatkowo wadą lokat jest to, że często 
ich wcześniejsze zerwanie grozi utratą odsetek, a więc 
jest to zamrożenie kapitału. Nieco bardziej przyjazne są 
konta oszczędnościowe, które dają zysk do 3,5% rocz-
nie, ale często również tylko w ofertach dla nowych 
środków lub klientów – za to można z nich wypłacać 
pieniądze nie tracąc odsetek, choć większość z nich po-
zwala na jedną darmową wypłatę w miesiącu. Co cieka-
we, często lepsze oferty znajdziemy obecnie w aplika-
cjach mobilnych, warto więc sprawdzać oferty banków 
na bieżąco – w Internecie znajdziecie poświęcone po-
dobnym porównaniom strony bez trudności. Jakby jed-
nak nie patrzeć, zysk nawet z promocyjnej lokaty ledwo 
przekracza wysokość inflacji. W praktyce wygląda to 
tak, że odkładając 10 tysięcy na 3 miesiące po odjęciu 
podatku zostanie nam...60,75 złotych zysku i musi-
my szukać okazji w innym banku. Szanujemy i to, 
ale wysokość zysku nie poraża.

Drugim wyjściem jest zakup bezpiecznych obliga-
cji skarbowych. Jest to jednak wyjście dla wyjątkowo 
cierpliwych osób, bowiem dopiero obligacje cztero- lub 
10-letnie dają jakiś realny zysk wyrastający ponad infla-
cję, choć nadal pozostaje on nader skromny – dla tych 
najdłuższych w pierwszym roku zyskamy 2,4%, a potem 
obowiązywać będzie wzór: marża 1,50% plus wysokość 
inflacji. Dziś dałoby to około 4%, więc nieco więcej niż 
na lokacie, jednak pamiętajmy, że zamrażamy pieniądze 
na wiele lat, bowiem wcześniejsze zbycie obligacji koń-
czy się albo utratą odsetek (dla obligacji 3-miesięcznych), 
albo opłatą wynoszącą nawet 2 złote od jednego papie-
ru wartościowego (przy czym każda obligacja kosztuje 
100PLN, więc to dość dużo). Reasumując – jest to wyjście 
bezpieczne, ale raczej przeznaczone dla osoby, która roz-
poczyna na przykład oszczędzanie na emeryturę lub dla 
nowo narodzonego dziecka.

Kolejnym wyjściem jest założenie Indywidualne-
go Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub Indywidu-
alnego Konta Emerytalnego. Są to produkty dla osób 
chcących typowo odkładać na starość, ale dają określo-
ne benefity. Po pierwsze, zyski osiągnięte dzięki nim są 
zwolnione z  podatku od zysków kapitałowych, jeśli wy-
płata nastąpi po 65 (IKZE) lub 60 (IKE) roku życia, choć 
w tym pierwszym przypadku zapłacimy zryczałtowany 
podatek w wysokości 10%. W przypadku IKZE wpła-
ty można także odliczyć od podstawy opodatkowania, 
a więc co roku fiskus zwróci nam pewną kwotę. Fajnie, 
ale jaki zysk przynoszą te produkty? Przede wszystkim 
trzeba pamiętać, że nie możemy na nie wpłacać bez opa-
miętania, bowiem istnieją limity roczne wpłat wynoszą-
ce w 2020 roku dla IKZE 6272, a dla IKE 15681 złote. Po 
drugie, zysk zależy od tego, w co zostaną zainwesto-
wane nasze pieniądze, bowiem to do nas należy wybór 
– największy zysk, ale i ryzyko wtedy wzrośnie, da in-
westycja w akcje, mniejszy, ale pewniejszy w obligacje. 
De facto bowiem zazwyczaj zakładając IKE lub IKZE po-
zwalamy organowi prowadzącemu na zakup jednostek 
w określonym funduszu lub funduszach inwestycyjnych 
(co pozwala dywersyfikować portfel i tym samym ogra-
niczać ryzyko). Uwaga jednak, za swoją pracę operujący 
IKZE lub IKE pobierają opłaty za pobrane składki i za 
zarządzanie aktywami – wysokość tych opłat warunku-
je w dużej mierze zyskowność całej operacji, więc trzeba 
to sprawdzić przed podpisaniem umowy. Pamiętajmy 
jednak, że myślimy o perspektywie nawet 40 lat oszczę-
dzania, przez co ryzyko inwestowania w akcje jest niwe-
lowane, a skromny zysk z obligacji – pomnażany dzięki 
procentowi składanemu.

Ostatnio pojawiła się nowa możliwość oszczędzania 
w Pracowniczych Planach Kapitałowych, które działa-
ją podobnie jak fundusze inwestycyjne, ale oprócz na-
szych wpłat dodatkowo do kapitału dopłacać będzie 
pracodawca i państwo. Zasada jest jednak podobna jak 
w IKZE – to oszczędzanie na stare lata, a nie na zakup 
telefonu, więc to w zasadzie temat na inny artykuł.

Kolejną powszechnie dostępną opcją jest zakup 
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 
Fundusz taki działa bardzo prosto – kupuje się określo-
ną liczbę jednostek uczestnictwa, a fundusz inwestuje 

twoje pieniądze w papiery wartościowe wska-
zane w prospekcie informacyjnym. A in-

westować można prawie we wszystko 
– polskie i zagraniczne akcje,obligacje 
krótko- i długoterminowe, dłużne pa-
piery przedsiębiorstw, akcje tylko okre-

ślonego rynku (złota, nowych technolo-
gii) czy papiery tylko określonych krajów 

(na przykład tureckie lub rosyjskie). Za-
sadniczo jednak można wyróżnić 4 typy 
funduszy: absolutnej stopy zwrotu, ak-
cji, obligacji i rynku pieniężnego oraz 
mieszane, w których papiery kilku ro-

dzajów mogą być zmieszane w różnych 
proporcjach. Zakup JU zdejmuje z nas 

konieczność obserwacji trendów 
w skali mikro i makro, rynków wa-
lut, pilnowania terminów wykupu 
obligacji i zajmowania się innymi 
„nudnymi rzeczami” – mają się tym 
zająć fachowcy. Musi-
my tylko wybrać, w co 
i ile chcemy zainwe-
stować, nawet opłaty 
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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

Każdy wtorek
godz. 20.00 

Zumba- To proste!  
Zajęcia z Oktawianem  

Zagórskim, wstęp bezpłatny

Każda środa
godz. 20.00 

Impreska Studencka, 
promocje dla studentów, 

wstęp bezpłatny

Każdy czwartek
godz. 20.00 

OldSchool Party,  
niesamowita dawka hitów ‘70, 
’80 i ‘90, wstęp bezpłatny

17.01. LolliPOParty
start imprezy godz.20.00

18.01. Ronnie Ferrari
start imprezy godz. 20.00

24.01. Bal Maskowy
start imprezy godz.20.00,

25.01 Coco Jamboo  
na żywo! Mr. President 

start imprezy godz. 20.00

31.01. Nowator koncert
start imprezy godz. 20.00

1.02. Burak Yeter
start imprezy godz. 20.00

7.02. Eluwina, Kacper 
Blonsky

start imprezy godz.20.00

14.02 
Łobuzy, koncert

start imprezy godz. 20.00

15.02. Imanbek
start imprezy godz. 20.00

21.02. Hazel
start imprezy godz. 20.00

22.02 
Fun Factory, OSTATKI

start imprezy godz. 20.00

za zarządzanie są już zaszyte w wycenie jedno-
stek uczestnictwa. Żyć nie umierać, czyż nie? 
W rzeczywistości wybór właściwego funduszu 
jest trudny. Co trzeba zbadać, aby dobrze wy-
brać? Po pierwsze trzeba określić ogólnie typ 
interesującego nas funduszu: te akcji poten-
cjalnie dają większy zysk przy dużym ryzyku, 
te pieniężne są zaś w zasadzie pewne, choć 
dochód będzie skromny. Wyboru dokonuje-
my oczywiście według celu i czasu, jaki sobie 
dajemy na jego osiągnięcie – fundusz obligacji 
nigdy nie przyniesie obecnie zysku rzędu 15%, 
a fundusz akcji może go dać z łatwością (choć 
równie dobrze podobna może być strata). Po 
wyborze ogólnego typu warto zasięgnąć opi-
nii specjalistów i przeanalizować historyczne 
wyniki, czemu mogą posłużyć na przykład 
zestawienia ze strony Analizy.pl. Dzięki tego 
typu rankingom możemy zobaczyć, jak fun-
dusze różnych towarzystw zachowywały się 
w ostatnim miesiącu czy roku i jakie zyski 
przynosiły – i tu czeka nas wielkie zaskocze-
nie, bo wbrew pozorom rozpiętości mogą być 
ogromne. Dla przykładu w grupie funduszy 
„mieszanych polskich zrównoważonych” naj-
lepszy gracz w ciągu ostatniego roku zdobył 
dla swoich klientów 22% zysku, a najgorszy...
stracił 5,6%! Skąd ta różnica? Oczywiście wie-
le zależy od ludzi prowadzących fundusz i ich 
aktywności. Ważne są także proporcje, szcze-
gólnie w funduszach mieszanych właśnie, 
między papierami o wysokim stopniu ryzyka 
i tymi bezpiecznymi. Bo każdy fundusz może 
to robić inaczej – jeden przeznaczy na akcje 
30% kwot, inny aż 80%, a inny będzie wiernie 
odwzorowywał stan jakiegoś indeksu giełdo-
wego, na przykład WIG20. Przed zakupem JU 
trzeba zbadać te informacje, co nie jest trudne, 
bo każdy fundusz musi go podać w skróconej 
formie w tzw. KIID. Dodatkowo należy oczy-
wiście ocenić ryzyko, a pomoże temu para-
metr SRRI (Synthetic Risk and Reward Indica-
tor), który w przejrzysty sposób pokazuje, jak 
zachowywały się wyniki funduszu. SRRI ma 
7 stopni, gdzie 1 oznacza niskie ryzyko i zysk, 
a 7 – bardzo wysokie ryzyko i potencjalnie wy-
soki zysk. W rzeczywistości skonstruowano go 
w oparciu o wyliczenie, o ile średnio w ciągu 
tygodnia zmieniała się cena jednostki uczest-
nictwa w ostatnich 5 latach. I tak odchylenie 
standardowe dla stopnia 1 to zmiana o mak-
symalnie 0,5%, a dla 7 – powyżej 25%. Mówiąc 
po ludzku, kupując fundusz o SRRI 7 możesz 
zyskać ponad 25%, ale i stracić 25%, a przynaj-
mniej tak pokazują wyniki historyczne. Te jed-
nak nie mogą być wyrocznią, bowiem zmien-
ność rynków finansowych jest tak duża, że nie 
mogą być podstawowym powodem wyboru 
(dla przykładu, jeszcze kilka lat temu akcje tu-
reckie dawały zysk rzędu 50-70% zysku, obec-
nie to około 12%, a w 2018 można było na nich 
stracić nawet 40%). Na koniec ocenie należy 
poddać koszty zakupu jednostek i zarządzania 
nimi. Te pierwsze można obejść, bowiem na 
przykład na Bossafund albo w mBanku można 
nabyć setki funduszy bez kosztów, a te drugie 
są zaszyte w wycenie jednostek, nie ponosimy 
ich więc bezpośrednio. Mimo to rzutują one 
mocno na ostateczny zysk, bo jeśli fundusz 
przynosi 5%, a ma koszty na poziomie 3%, to 
cóż, możemy poczuć się łupieni – co jest zresz-
tą normą w Polsce, bowiem w naszym kraju 
koszty zarządzania należą do najwyższych 
w Europie. Ostatnio zaczyna się to zmieniać 
i na przykład AXA i PZU otworzyły platfor-
my do inwestowania w fundusze z małymi 
kosztami, ale oferta jest tam na razie raczej 
skromna. I na koniec jeszcze dwie uwagi. Z za-
sady pieniądze ulokowane w funduszu są dość 
bezpieczne, bo przechowywane są w bankach 
objętych gwarancjami BFG. To pierwsza rzecz. 
Drugą ważną informacją jest to, że zarówno 
nabycie, jak i zbycie JU trwa i jeśli na przykład 
jakiś fundusz zacznie lecieć na łeb i będziecie 

chcieli szybko się wycofać, potrwa to kilka dni 
w czasie których nadal wasze środki będą pod-
legać aktualnym wycenom. Ponieważ jednak 
horyzont inwestycyjny dla większości fundu-
szy to kilka lat, nie jest to wielkim problemem. 
Dodatkowo zazwyczaj firmy prowadzą kilka 
subfunduszy w ramach jednego Otwartego 
Funduszu Inwestycyjnego, przez co można 
przenosić środki między nimi bez płacenia za 
każdym razem podatku Belki – jest to świetne 
rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby zarzą-
dzać swoimi JU w nieco bardziej dynamiczny 
sposób.

Ile można jednak zarobić na funduszach? 
Te akcyjne są niezwykle mocno rozchwiane, na 
przykład  dobre fundusze akcji europejskich 
przynosiły ponad 4 do 14% zysku w ciągu 
ostatnich 3 miesięcy, a już akcji polskich – od 
2,5 do 13% (ale już w ostatnich 12 miesiącach 
mogły przynieść nawet 10% straty!). Wyniki 
funduszów obligacji są uzależnione od obsza-
ru i typu obligacji, te polskie krótkoterminowe 
dają do 4%, a długoterminowe do 9% zysku 
(ale może się to zmienić bardzo dynamicznie, 
jeśli tylko RPP zmieni stopy procentowe). Nie-
co większe zyski oferują czasem fundusze ob-
ligacji rynków wschodzących, gdzie obligacje 
są oprocentowane wyżej ze względu na wyż-
sze ryzyko. Fundusze mieszane polskie dają 
podobne wyniki jak te obligacji długotermino-
wych, ale jest i rekordzista, który przyniósł po-
nadprzeciętny zysk w wysokości aż 22%. Może 
te liczby pozwolą ustalić choć wstępnie, czy 
fundusze w ogóle są dla was.

Jeśli już zdecydujecie się na inwestowanie 
w tej formie warto pamiętać, aby dywersyfiko-
wać portfel zarówno pod względem typu fun-
duszy, jak i firm prowadzących. Rozdrobniony 
portfel to najprostsza forma niwelowania ryzy-
ka. Jeśli horyzont inwestycyjny jest długi (np. 
oszczędzacie na emeryturę albo zakup miesz-
kania za 10 lat) fachowcy radzą, aby kompo-
nent akcyjny był największy w początkach 
oszczędzania, a potem ulegał przekształceniu 
w bardziej bezpieczne JU. W dłuższej perspek-
tywie akcje prawie zawsze przyniosą zysk 
– nawet jeśli w niektórych latach wygenerują 
stratę, to potem zazwyczaj odrabiają ją z na-
wiązką. Jest to oczywiście sposób inwestowa-
nia obarczony ryzykiem i każdy musi sam so-
bie odpowiedzieć, czy chce to ryzyko ponosić.

Ostatnim powszechnym sposobem inwe-
stowania jest zakup akcji. Jest to, jak już wspo-
minałem, rynek potencjalnie zyskowny, ale 
i ryzykowny, a do tego wymaga bardzo dużej 
wiedzy od inwestora. Tu nic się samo nie zro-
bi, to my decydujemy, jakie akcje kupujemy 
i kiedy zbywamy, musimy też opłacać podatek 
od czynności cywilnoprawnych albo zadbać 
o rachunek w domu maklerskim. Ponieważ 
generalnie sprawa inwestycji w akcje wykra-
cza poza temat tego tekstu, więc jedynie o tym 

wspominam, a zainteresowanych zapraszam 
do uczonych książek. Jeśli ktoś chce jednak 
spróbować bez zdobywania fachowej wiedzy, 
to w Internecie znaleźć można symulatory 
giełdy, w których obracamy wirtualnymi pie-
niędzmi. Taka zabawa pozwoli po pierwsze 
zdobyć podstawowe umiejętności inwestycyj-
ne i wiedzę rynkową, a po drugie umożliwi 
ocenę, czy w ogóle nadajmy się na inwestora. 
A jeśli już ktoś koniecznie musi rzucić się na 
głęboką wodę, można zacząć od zakupu akcji 
spółek wypłacających dywidendę – jeśli nawet 
nie zarobicie na samych akcjach, to wypłaca-
na dywidenda i tak zasili wasze konto. Jest to 
jednak sposób dla wytrwałych, bo trzeba takie 
akcje mieć w portfelu przez dłuższy czas.

10. Ubezpiecz się.  
Może się wydawać, że zakup ubezpieczeń 

to coś przeciwnego idei oszczędzania, bo ozna-
cza płacenie za coś, co zapewne się nie przyda. 
W Polsce ubezpieczenia kojarzą się zazwyczaj 
z samochodowym „cholernym OC” i ubezpie-
czeniem na życie, które da nam kilka złotych 
jeśli złamiemy nogę. OC mieć musimy, NNW 
– mieć warto, szczególnie jeśli to ubezpieczenie 
grupowe w pracy (z niższą składką), ale gene-
ralnie inne formy ubezpieczeń warto rozwa-
żyć biorąc pod uwagę swoją sytuację osobistą 
i materialną. Jeśli wiemy, że często chorujemy 
i potrzebujemy pomocy specjalistów, warto 
rozważyć ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli wy-
najmujemy mieszkanie przyda się OC w życiu, 
gdyż wtedy w przypadku wyrządzenia jakichś 
szkód w lokalu swoim lub sąsiadów ubezpie-
czyciel je zlikwiduje. Ubezpieczenie własnego 
mieszkania to dziś wręcz obowiązek, bo mamy 
w nich coraz więcej rzeczy, które mogą paść 
łupem złodzieja lub zniknąć w fali powodzio-
wej wywołanej przez nieszczelną rurę. Mamy 
kolekcję rzadkich przedmiotów? Ją też można 
ubezpieczyć. Wyjeżdżasz za granicę? Bez ubez-
pieczenia ani rusz, bo koszty leczenia potrafią 
być zabójcze. I tak dalej, i tak dalej. Każdy musi 
rozważyć, co mu potrzeba, ale generalnie nie 
warto unikać dobrych ubezpieczeń dla zasady 
i to na nich „oszczędzać”, bo zazwyczaj porów-
nanie wysokości składki z potencjalną wypłatą 
odszkodowania wypada na korzyść tej drugiej 
rzeczy. Bez ubezpieczenia może się okazać, że 
w razie jakiejś nieprzyjemnej sytuacji trzeba bę-
dzie wydać wszystkie posiadane oszczędności, 
a tego byśmy nie chcieli...

Jak widać po długości tekstu, oszczędzanie 
to temat rzeka. Najważniejsze jest jednak za-
cząć i być systematycznym. Powiem wam tyl-
ko, że efekty mogą być zaskakujące, a pozbyw-
szy się złych nawyków i trzymając własnych 
ustaleń na pewno odłożycie zacne sumy, choć 
może to zająć sporo czasu.

XRX
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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

Dla studentów w lokalu rabat 20%  
z kuponem rabatowym. Bez kuponu – 10%
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W nowym menu znalazły się również rozwiązania dla 
Wegan. Grissini Wege to 4 paluchy z ciasta chlebo-
wego z dodatkiem zielonych i czarnych oliwek, rukoli 

Menu Fit to oferta dla wszystkich, któ-
rzy kochają jedzenie, nie lubią mono-
tonii i dbają o swoją linię. Z pewno-
ścią przyciągnie ona uwagę swoim 
zróżnicowaniem, smakiem i aroma-
tem. Znajdziemy w niej pizzę Leg-
gera Fit na pełnoziarnistym cieście 
ze świeżymi warzywami, mozzarellą, 

Menu bezglutenowe to bogata propozycja dla wszystkich 
tych, którzy dbając o swoje dobre samopoczucie i zdro-
wie chcą ograniczyć gluten w swojej diecie. Obejmuje aż 

Moc protein to największa niespodzianka czekająca 
na miłośników produktów bogatych w białko, które 
jest doskonałym źródłem energii i korzystnie wpływa 
na nasze samopoczucie. Trzy rodzaje pizzy na pełno-

serem pecorino z peperoncino i z dodatkiem 
wysokiej jakości oliwy extra virgin. Do wyboru 
mamy także trzy zdrowe i fantastyczne smako-

wo sałatki:

Caprese na bazie miksu sałat, 
mozzarelli, pomidorków cherry 

z dodatkiem bazyliowego pesto 
oraz kremu balsamicznego;

Miska Wege ze świeżym szpinakiem, so-
czystymi warzywami z dodatkiem oliwy Moni-
ni Gran Fruttato oraz świeżo zmielonego pieprzu;

Rotolini na bazie prosciutto Crudo, jednego z naj-
większych włoskich delikatesów docenianego przez 

smakoszy na całym świecie. 

ziarnistym cieście, Leggera Quartro Carni z dodatkiem peppero-
ni, kebaba z kurczaka oraz grillowanego boczku, Leggera Pollo 
z kawałkami kurczaka, orzechami włoskimi i bazyliowym pesto 
oraz Leggera Tuna zadowolą nie tylko osoby uprawiające sport. 
Aby uzupełnić dietę większą ilością witamin i minerałów mistrz 
kuchni skomponował warzywny koktajl Smoothie na bazie gra-
nata, borówki, nasion konopii i odżywki białkowej. W tym menu 
nie mogło zabraknąć również świeżej sałatki Affumicato skom-
ponowanej ze świeżych warzyw, jajek, mozzarelli i dressingu 
czosnkowego. Nowe dania z pewnością znajdą amatorów wśród 
wegan, osób na diecie lub aktywnie uprawiających sport, którzy 
potrzebują dużych porcji białka w ciągu dnia.

oraz dwóch sosów wegańskich – czosnkowego i z pomidorów. Piatto 
Wege skomponowane zostało na bazie 3 paluchów ze szpinakiem i ru-
kolą, soczystymi warzywami oraz soczewicą. W tym menu znajdziemy 
również dwa rodzaje past: Con Verdure oraz Lente Con Pomodoro 
na bazie pełnoziarnistego makaronu, wegańskich sosów smakowych 
oraz bogatego zestawu odżywczych warzyw i dodatków w postaci oli-
wy extra virgin. Nie mogło również zabraknąć pizzy Leggera Wegan na 
tradycyjnym cieście, z sosem na bazie pomidorów, świeżym szpinakiem, 
grillowaną cukinią, soczewicą oraz kremu z pomidorów Pomodoro z do-
datkiem wegańskiej śmietany.

Pizza Dominium znów zaskakuje nowościami! 
WEGAŃSKIE, FIT, BEZGLUTENOWE oraz MOC PROTEIN.

Sieć wzbogaca ofertę o zupełnie nowe menu. Dania już są dostępne w restauracjach, jak również na wynos i w dostawie. To zdecydowanie fantastyczna informacja 
dla wszystkich miłośników włoskich smaków! Po wielkim sukcesie pizz rzymskich do menu sieci Pizza Dominium trafiły właśnie nowe receptury, odpowiadające na za-
potrzebowanie Polaków w kwestii wyselekcjonowanych składników odżywczych i wyjątkowych pozycji smakowych. Obecna oferta restauracji została wzbogacona aż 
o cztery rodzaje przełomowego menu: FIT, WEGAŃSKIE, BEZGLUTENOWE oraz MOC PROTEIN. To idealna propozycja dla wegetarian, wegan, osób ograniczających 
spożycie glutenu, a także osób trenujących czy dbających o zbilansowane posiłki. A wszystko to we włoskim klimacie! Nowe menu- nowe oblicze

Do dań proponowanych w Pizza Dominium wykorzysty-
wane są wyłącznie świeże składniki, bez sztucznych dodat-
ków, częściowo importowane prosto z Włoch, a częściowo 
produkowane według oryginalnej włoskiej receptury. 
Nowe menu dostępne już w lokalach i w dostawie. 

BUON APPETITO!

www.pizzadominium.pl      PizzaDominiumPL      pizza_dominium     @pizza_dominium     #dominium     #pizzadominium      #ilovepizza      #pizzalover 

Pizza Dominium to sieć ponad 60 restauracji w Polsce. Pierwsza restauracja Dominium została otwarta w 1993r. 
Dzięki dbałości o jakość i pochodzenie produktów Dominium w błyskawicznym tempie przekształca się w lidera 
i eksperta kuchni włoskiej. Jest ona również jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci lokali typu 
casual dining w Europie. W menu Dominium znajduje się około 40 rodzajów pizzy, dania kuchni włoskiej, pasty, 
sałatki czy włoskie desery. Wszystkie dania sporządzane są ze świeżych produktów o najwyższej jakości.

Leggera Fit

4 rodzaje pizzy: Due Pepperoni, 
Verdura, Ricco oraz Crudo, Do-
pełnieniem nowej propozycji jest 
sałatka Raffinato Salate z grillo-
wanym serem camembert, wło-
skimi orzechami z dodatkiem 
sosu żurawinowego oraz jogur-
towy deser Crema-Frutta z pest-
kami dyni i słonecznika.
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