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Aktor musi grać, by żyć  –
 wywiad z Arturem Barcisiem

Artur Barciś od lat znajduje się w czołówce najbardziej lubianych polskich aktorów. 
Perypetie granych przez niego postaci - chociażby Tadzia Norka czy Czerepacha - umilały 
nam czas przed szklanym ekranem. Aktor jest także osobą o niezwykle dobrym sercu i dużej 
wrażliwości względem drugiego człowieka. Jak sam zapewnia – taki już jest i to się nie zmieni. 
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O wspomnianym Krzysztofie Kie-
ślowskim powiedział Pan w jednym z wy-
wiadów, że wyjątkowo kochał swoich ak-
torów. Co to znaczy?  

Krzysztof najpierw w głowie projektował 
to, co pragnie nakręcić, a potem dobierał sobie 
takich aktorów, którzy byli w stanie te wizje 
spełnić. I kiedy to czyniliśmy, to nas kochał. 
Sam o sobie mówił, że nie mógłby zostać ak-
torem, bo byłby w tym najgorszy na świecie. 
Nie umiał pokazać, jak należy coś zagrać, ale 
potrafił wytłumaczyć to w sposób niezwykle 
zwięzły, syntetyczny. My aktorzy nie lubimy, 
gdy reżyser za dużo gada – bo się gubimy, gdy 
tych informacji jest zbyt wiele. Jest taka aneg-
dota o pewnym słynnym aktorze, który po 
wysłuchaniu długiej tyrady reżysera na temat 
tego, o co chodzi mu w roli, którą miał zagrać, 
odparł – mnie wystarczy, żeby mi pan powie-
dział, czy jestem dobry, czy zły. Krzysztof to 
potrafił. Nie mówił niepotrzebnych wyrazów. 
Potrafił stworzyć jedno zdanie, w którym 
było wszystko, czego człowiek chciał się do-
wiedzieć, i wystarczyło to tylko zrealizować. 
W takim sensie czuliśmy się kochani. Poza 
tym w tamtych czasach aktorzy dzielili się na 
tych, którzy zagrali u Krzysztofa Kieślowskie-
go, i na tych, którzy nie mieli tego zaszczytu 
(uśmiech).

Czy dzisiejsze pokolenie młodych ak-
torów różni się od pańskiego?

Tak, zdecydowanie się różni. Dzisiaj mło-
dzi aktorzy chcą bardzo szybko – skrótem 
– w ekspresowym tempie osiągnąć sukces. 
On się nawet czasem udaje, ale nie jest po-
party odpowiednim warsztatem, a żeby móc 
utrwalić taki sukces, należy oprócz talentu 
posiadać także właściwy zestaw umiejętno-
ści. Owszem, można się ich nauczyć – tylko że 
to wymaga żmudnej pracy. To są takie rzeczy 
jak dykcja, impostacja głosu, prowadzenie fra-
zy, umiejętność mówienia wierszem. Od tego 
właśnie jest szkoła aktorska, aby nauczyć 
podstaw. Natomiast potem tylko w teatrze 
można się tego warsztatu nauczyć – podgląda-
jąc swoich mistrzów aktorów i pytając o pora-
dy. Każda rola powinna uczyć czegoś nowego. 
I tak do końca życia – taki to jest zawód.

Lubi Pan oglądać swoje filmy sprzed 
30, 40 lat?

Niespecjalnie. Wyglądam w nich okropnie.

Która rola jest Panu bliższa – Tade-
usza Norka czy Czerepacha?

Zdecydowanie Czerepacha. Ta postać 
ma większe spektrum, jest – w sensie psy-
chologicznym – złożona z większej liczby 
elementów.

Patryk Kijanka

Patryk Kijanka: Jest Pan przykładem 
osoby, która uparcie wierzyła w swoje 
marzenia o aktorstwie. Czy w Pana opinii 
każdy może osiągnąć sukces w tej branży?

Artur Barciś: To zależy od wielu elemen-
tów. Jeśli człowiek jest leniwy, szybko się 
poddaje lub nie posiada odpowiedniego talen-
tu, to te marzenia się nie spełnią. Natomiast 
jeżeli ktoś czuje wewnętrznie, że coś potrafi, 
i idzie w tym kierunku, to pracowitość, upór, 
dążenie do celu – i także trochę szczęścia – 
mogą skutkować tym, że osiągnie się swój cel.

Ponoć na tle rówieśników wyróżniał 
się Pan wysokim stopniem wrażliwości. 
W którym momencie zorientował się 
Pan, że można tę cechę wykorzystać na 
deskach teatru?

To się łączy – talent aktorski, potrzeba 
wyjścia na scenę i chęć zwrócenia na siebie 
uwagi za pomocą daru, który poczułem, że 
mam. To wszystko spowodowało, że nie mia-
łem innego wyjścia. Poza tym nic innego nie 
umiałem – byłem strasznym głąbem z mate-
matyki. Jednocześnie czytałem wiele książek. 
Sfera kultury, humanistyki, literatury, teatru 
była mi bardzo bliska. Tam czułem się dobrze. 
Nie słuchałem Rolling Stonesów, Led Zeppe-
lin, a Ewę Demarczyk i Marka Grechutę. To 
był mój świat – tam się odnalazłem. W tym 
kierunku postanowiłem iść. I chyba dobrze 
zrobiłem (uśmiech)?

Później wyruszył Pan na studia ak-
torskie do Łodzi, gdzie zaczął się kolejny 
etap aktorskiej ścieżki.

Z początku nie zdawałem sobie sprawy 
z tego, że Szkoła Filmowa w Łodzi to coś aż 
tak wielkiego. Przyznam, że w opinii moich 
rówieśników, którzy podobnie jak ja chcieli 
zdawać do szkoły aktorskiej, najwyżej no-
towany był wydział w Warszawie, w dalszej 
kolejności w Krakowie, a na końcu w Łodzi 
– zresztą bardzo niesłusznie. Jeśli jednak 
spojrzymy na tę uczelnię całościowo, jako 
centrum kształcenia filmowego – operato-
rów, reżyserów i przy okazji też aktorów – to 
możemy dostrzec, że była czymś absolutnie 
wyjątkowym. Ponadto stanowiła do pewnego 
stopnia wyspę wolności w systemie komuni-
stycznym. Pokazywano tam filmy, które leża-
ły odłożone na półkach, na spotkania przy-
chodzili reżyserzy, którym nie wolno było 
kręcić – m.in. Krzysztof Kieślowski. Dopiero 
gdy tam się znalazłem, zrozumiałem, gdzie 
jestem. Pojąłem także to, że jestem potwornie 
niedokształcony – brakuje mi wiedzy, by móc 
wchodzić w dyskusje. Błyskawicznie postano-
wiłem nadrabiać braki. Mniej więcej po roku 
przestawałem mieć kompleksy chłopca ze wsi.
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wynika z wychowania, z tego, w jakim domu 
nabywaliśmy doświadczeń. Wszystko to, co 
nas zraniło, wzbogaciło, do pewnego stopnia 
kształtuje naszą wrażliwość. Cała reszta to 
geny. To coś, co powoduje, że jeden człowiek 
pochyli się nad kimś, kto się przewrócił, pod-
czas gdy drugi przejdzie obojętnie. Jak mawia 
Olga Tokarczuk: wrażliwość to jest to, że czło-
wiek jest czuły na drugiego człowieka, na jego 
krzywdy, potrzeby. I to mnie kształtowało, 
taki już jestem i się nie zmienię. 

W ostatniej edycji WOŚP-u podarował 
Pan na licytację namalowany przez siebie 
obraz, który ukazywał anielskie posta-
cie. Czy w Pana opinii wokół nas znajduje 
się więcej aniołów, czy osób stojących po 
tej przeciwnej stronie?

Myślę, że mamy wokół siebie więcej 
aniołów. Natomiast ci, którzy stoją po dru-
giej stronie, są po prostu głośniejsi, bardziej 
widoczni. Zło krzyczy i dlatego jest bardziej 
zauważalne. Zwykła przyzwoitość jest czymś 
tak naturalnym, że nie wychodzi zawsze na 
wierzch, bo nie musi.

Przeczytałem, że jest Pan fanem se-
rialu Ślepnąc od świateł – czy widziałby 
się Pan w roli gangsterskiej?

Każdy aktor, który jest włożony do pewnej 
szufladki, chciałby się z niej wydostać. Sam 
zazwyczaj grałem role ludzi dobrych, czasem 
szarpiących się z losem, ale zazwyczaj budzą-
cych współczucie. Dopiero postać Czerepacha 
w Ranczu zmieniła ten wizerunek. Jednak ze 
względu na fakt, że była to komedia, ludzie 
dalej mnie lubią, mimo że zagrałem postać 
paskudną! Na pewno chciałbym zagrać taką 
rolę, żeby mieć szansę użyć nowych środków 
artystycznych. Niestety to nie zależy ode 
mnie. Dawno się pogodziłem z tym, że aktor-
stwo to loteria.

Patrząc na Pana historię nawiązania 
współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, 
miał Pan takie momenty w życiu, kiedy 
loteria przyniosła szczęśliwy los.

Na szczęście trzeba zapracować. W tym 
zawodzie na sukces muszą złożyć się trzy 
elementy – talent (czyli dar, coś, czego nie 
można się nauczyć), warsztat oraz szczęście 
– przypadkowy zbieg okoliczności, ale za-
wsze poparty dwoma poprzednimi elementa-
mi. Krzysztof Kieślowski, gdy spóźnił się na 
pociąg do Łodzi i zobaczył mnie na ekranie 
telewizora na Dworcu Centralnym w Warsza-
wie, mógł mnie w nim dostrzec dlatego, że 
ktoś wcześniej obsadził mnie w tym filmie. 
Najprawdopodobniej nikt by tego nie zro-
bił, gdybym nie posiadał talentu i warszta-
tu – wtedy to końcowe szczęście nie miałoby 
zatem sensu.

Czy jest reżyser, z którym szczególnie 
chętnie nawiązałby Pan dziś współpracę?

Bardzo chętnie współpracowałbym 
z Krzyśkiem Skoniecznym – i nie dlatego, 
że nakręcił Ślepnąc od świateł, ale dlatego, 
że robiłem z nim trzy filmiki promujące fe-
stiwal hip-hopu, który jest mi zupełnie obcy. 
Krzysztof natomiast wymyślił sobie, żebym 
zagrał tam… gangstera i praca z tym reżyse-
rem to była prawdziwa rozkosz.  To młody, 
wspaniały człowiek, który dokładnie wie, 
czego oczekuje. Przypominał mi Krzysztofa 
Kieślowskiego.

Przygotowując się do roli Janka Ka-
niewskiego w serialu Doręczyciel, brał 
Pan udział w warsztatach z osobami nie-
pełnosprawnymi intelektualnie. Czy czu-
je Pan, że w dalszym ciągu takie doświad-
czenia pogłębiają aktorską wrażliwość?

To jest coś absolutnie naturalnego. Wraż-
liwość to nie jest cecha, której można się 
nauczyć – człowiek to ma albo nie. Czasem 



Kobiety i mężczyźni skrojeni na miarę XXI wieku

KAMIL
Być mężczyzną w XXI wieku, co 

to właściwie znaczy? Wydawać by 
się mogło, że w dzisiejszych czasach 
wszystko się pozmieniało. Wzorce 
zachowań i kanony piękna są inne, 
wszystko ewoluuje. Coś, co jeszcze 
parę dekad temu było czymś oczywi-
stym, dziś traktowane jest z politowa-
niem. O ile w wielu przypadkach wy-
daje się to zrozumiałe, takie podejście 
nie zawsze zdaje egzamin. 

Danuta Rinn niemal pół wieku 
temu śpiewała: Gdzie ci mężczyźni – 
prawdziwi tacy? Orły, sokoły, herosy? 
Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów? 
Gdzie te chłopy? Tekst jak najbardziej 
aktualny czy może wręcz przeciwnie? 

Nie chodzi oczywiście o to, by 
wrócić do czasów kamienia łupanego. 
Współczesny mężczyzna jak najbar-
dziej powinien o siebie dbać. Problem 
zaczyna się pojawiać jednak wtedy, 
gdy szykowanie się w łazience zajmuje 
mu więcej niż jego partnerce. 

Mężczyzna XXI wieku nie musi 
się znać na wszystkim, ale powinien 
być odpowiedzialny i wykazywać 
zainteresowanie w sprawach istot-
nych. Być może jestem dziwny, ale 
uważam, że przytrzymanie drzwi 
kobiecie i przepuszczenie jej w tychże 
drzwiach to oznaka dobrego wycho-
wania i szacunku, a nie protekcjonal-
nego podejścia.

MICHAŁ
Trudne pytanie. Kiedyś wydawa-

ło mi się, że mężczyzna powinien być 
jak żołnierz. To wyobrażenie bardzo 
szybko minęło, kiedy ktoś zapytał 
mnie, dlaczego tylko tak postrzegam 
prawdziwego mężczyznę. 

Uświadomiłem sobie wówczas, 
jakie tak naprawdę cechy charakteru 
kształtują w moich oczach prawdzi-
wego mężczyznę: duma, odwaga, 
przebiegłość, skuteczne działanie. 
W pewnym momencie swojego życia 
doszedłem do wniosku, że taki obraz 
jest zły, a nawet niesprawiedliwy. 

Nie ma w nim miejsca dla 

Mężczyzną być…

W tym miesiącu zapytaliśmy studentów, co dla nich znaczy bycie kobietą lub mężczyzną w XXI 
wieku. Jak się okazuje – nie było to łatwe zadanie.

PIOTR
Bycie mężczyzną w XXI wieku 

jest olbrzymim wyzwaniem. Mówię 
to z perspektywy osoby, która 
pracuje z młodzieżą, jednocześnie 
mając szerokie grono znajomych 
– mężczyzn, którzy ze względu na 
swój wiek reprezentują cały prze-
krój społeczeństwa. W mojej ocenie 
my jako mężczyźni powinniśmy 
dążyć czynami do realizacji swojego 
powołania np. ojcostwa lub kapłań-
stwa. Powinniśmy wypełniać swoją 
misję najlepiej, jak tylko potrafimy, 
mimo przeszkód, które spotykają nas 
w tym niełatwym świecie. 

Można powiedzieć, że obecnie 
mężczyźni nie radzą sobie z ocze-
kiwaniami, które stawia przed 
nimi społeczeństwo oraz kobiety. 
Z jednej strony przez wieki podział 
ról między kobietą a mężczyzną był 
oczywisty – dzisiaj tak wcale nie jest. 
Z drugiej strony spotykamy się z ol-
brzymim problemem braku autory-
tetów. Coraz częściej młodzi chłopcy 
nie mogą czerpać ze wzoru ojca, bo 
albo go nie mają, albo z innych powo-
dów ojciec nie wypełnia odpowiednio 
swoich zadań. 

Uważam, że bycie mężczyzną 
w XXI wieku zasadniczo nie powinno 
się różnić od bycia mężczyzną w po-
przednim stuleciu. Różnica polega 
na tym, że mamy wiele nowych 
wyzwań, których wcześniej nie było. 
Musimy się z nimi zmierzać oraz dą-
żyć do tego, aby być dobrym człowie-
kiem, który będzie wzorowo wypeł-
niać swoje role społeczne. Bądźmy 
zatem dobrymi ojcami, kapłanami, 
politykami, braćmi, wujkami.

MICHAŁ
To znaczy być mężczyzną odpo-

wiedzialnym. Odpowiedzialnym za 
swoją dziewczynę/żonę, dzieci, bli-
skich. Mężczyzną, który jest opoką 
dla tych, z którymi żyje. 

Nade wszystko jednak to znaczy 
być mężczyzną, który w pełni potrafi 
nad sobą zapanować.

mężczyzn, którzy odczuwają: smu-
tek, przygnębienie, zakłopotanie, 
miewają gorsze dni, a nawet cierpią 
na depresję. W moim poprzednim 
myśleniu nie było miejsca na to, aby 
prawdziwym mężczyzną określić 
tego, który każdego dnia, gdzieś 
w zaciszu swojego domu roni łzę 
nad życiem. 

Drogi Czytelniku! Każdy męż-
czyzna jest prawdziwym mężczyzną, 
jeśli żyje w zgodzie z samym sobą. 
Wszystko wokół przemija, piękno 
zmienia swoje walory, a wygląd staje 
się lustrem czasu. Zostaje tylko to, 
co w nas prawdziwe. Jeżeli jesteśmy 
prawdziwi, łatwiej nam znosić to, co 
przed nami stawia świat. 

Zatem jeżeli masz takie myślenie 
jak ja kiedyś, życzę Ci, abyś pewnego 
dnia odkrył, że prawdziwym męż-
czyzną jest również ten niepewny 
siebie chłopak, zagubiony w swoich 
myślach, ten poszukujący męskiego 
wzoru do naśladowania i ten, który 
potrzebuje nauczyć się samego siebie. 

JAREK
Co dla mnie znaczy bycie praw-

dziwym mężczyzną? Tak postawione 
pytanie nie wtłacza w tory jedynej 
poprawnej odpowiedzi. Obecnie do-
okoła nas mamy przykłady męskości 
w postaci aktorów, piosenkarzy 
i innych osób związanych z popkul-
turą. Jednak nie ma nic bardziej 
mylnego niż czerpanie wzorców 
z takich źródeł. 

Dla mnie prawdziwa mę-
skość objawia się w codzienności: 
w stosunku do innych osób, swoich 
zadań, osądów, które się wygłasza. 
Właśnie to ją determinuje. Okazy-
wanie szacunku, wywiązywanie się 
z powierzonych zadań, przewidywal-
ność swojego zachowania i stawanie 
w obronie osób słabszych czynią 
z człowieka osobę godną zaufania. 
W moim odczuciu prawdziwy męż-
czyzna powinien charakteryzować 
się tym, że można na nim polegać na 
każdej płaszczyźnie.
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Kobiety i mężczyźni skrojeni na miarę XXI wieku

MAGDALENA
Kobieta w XXI wieku może być 

kimkolwiek zechce. Kosmonautką, 
naukowczynią, górniczką, pilotką, 
a może i nawet betoniarką oraz cu-
kierniczką, chociaż tego typu nazwy 
wciąż są rzadko spotykane. 

Każda z wymienionych ról nie 
tylko nie uniemożliwia życia rodzin-
nego, ale także pozwala na spełnia-
nie kobiecych marzeń, zapisywanie 
się na kartach historii i roztropne 
dzielenie się obowiązkami, które 
przez wieki zarezerwowane były 
wyłącznie dla pań.

EWELINA
Być kobietą w XXI wieku wbrew 

pozorom nie jest łatwo. Mimo tego, 
że mamy dzisiaj wiele możliwości 
i przysługuje nam wiele praw, życie 
naszej płci nie zawsze usłane jest 
różami. Wiele od siebie wymagamy 
i oczekujemy. 

Niektóre kobiety chcą być ideal-
nymi matkami, doskonałymi gospo-
dyniami domowymi, a inne pragną 
realizować się wyłącznie zawodowo 
i osiągać zamierzone cele. Dzisiaj 
nie wystarcza już samo wykształce-
nie czy znajomość języka obcego. 

Poza tym oczekuje się od nas 
wiele. Z każdej strony czujemy pre-
sję. Mimo tego z pewnością kobiety 
dzisiaj są bardziej silne, pewne 
swoich praw i wymagające zarówno 
od siebie, jak i innych. 

EDYTA
Postrzeganie kobiet na prze-

strzeni lat bardzo się zmieniło. 
Dawniej rola kobiet w społeczeń-
stwie była dosyć marginalizowana. 
Przypisywano im głównie role 
gospodyń domowych. Rozwój 
cywilizacji wymusił wręcz koniecz-
ność dostosowywania się do stale 
zmieniającego się otoczenia, dlatego 
współczesne kobiety pełnią szereg 
różnych ról. 

Coraz częściej wykonują typowo 

Być kobietą, być kobietą…
jak chodzić, z kim rozmawiać.

Niestety, powyższe stereotypy 
są nadal spotykane, mimo że żyjemy 
w XXI wieku. 

Drogie Dziewczyny, chciałabym 
Wam życzyć, abyśmy zawsze były 
dla siebie życzliwe (girls support 
girls). Ty i ja przeżywamy te same 
sytuacje i słyszymy te same słowa, 
nawet… często mówimy je do sie-
bie nawzajem!

Jaka zatem powinna być praw-
dziwa kobieta w XXI wieku? Jak ma 
się zachowywać w społeczeństwie, 
o czym i jak mówić, co POWIN-
NA? Powiem Wam tyle: nie jeste-
śmy nic nikomu winne. Wolność 
jest… kobietą!

KASIA
Gdy usłyszałam to pytanie, 

pierwsze, co wpadło mi do głowy, to: 
być silną kobietą. Silną, czyli taką, 
która podejmuje wyzwania, stawia 
czoła przeciwnościom, spełnia swo-
je marzenia, a przy tym wszystkim 
jest sobą.

męskie zawody, np. kobieta-kierow-
ca albo kobieta-policjant już nikogo 
nie dziwi, a wręcz budzi podziw 
i uznanie. Kobiety są otwarte na wy-
zwania zawodowe i nie boją się po-
dejmować nowych prac. Są ambitne, 
odważne, zaradne i przedsiębiorcze, 
a przy tym czułe i kochające. Mają 
poczucie humoru i potrafią o siebie 
zadbać. Coraz częściej zajmują sta-
nowiska kierownicze lub prowadzą 
własną działalność gospodarczą, bo 
cenią sobie niezależność i samo-
realizację. 

Dzięki dobrej organizacji po-
trafią być jednocześnie troskliwą 
mamą, kochającą żoną, sumienną 
pracowniczką czy kobietą realizu-
jącą swoje pasje. Kobiety potrafią 
zadziwić. 

Świat jest bardzo zróżnicowa-
ny i nie istnieje wzorzec idealnej 
kobiety. Dzięki tej różnorodności 
każda z nas jest wyjątkowa i jedyna 
w swoim rodzaju. Jedno trzeba 
przyznać: świat bez kobiet byłby po 
prostu nudny!

WALERIA
Bycie kobietą oznacza, że od 

dzieciństwa jesteś zobowiązana do 
noszenia ładnej, czystej sukienki 
i warkoczyków. Bo jesteś dziew-
czynką. Dziewczynka nie może być 
brudna i wspinać się z chłopcami po 
garażach i drzewach. 

Bycie kobietą oznacza, że 
spotkasz się ze sceptycyzmem, 
gdy dostaniesz się na niekobiecy 
kierunek studiów. To nie ty pisa-
łaś pracę dyplomową, tylko jeden 
z chłopaków, który ci pomagał. Nie 
możesz przecież sama odkryć nano-
materiałów. 

Bycie kobietą oznacza, że zawsze 
będziesz albo nie dość ładna, albo 
nie dość brzydka. Zawsze będziesz 
źle ubrana: za krótka spódnica, za 
szerokie spodnie, nieodpowiednie 
obcasy, nieodpowiedni płaszcz. Lu-
dzie wokół ciebie zawsze będą wie-
dzieli lepiej od ciebie, jak wyglądać, 
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FEMINATYWY – CO TO TAKIEGO?
Jak jeden, to feminatyw lub fe-

minatywum. Jak dwa i więcej – femi-
natywy lub feminatywa. W każdym 
razie to nic innego jak żeńskie formy 
gramatyczne nazw zawodów i funk-
cji, określające kobiety. Występują 
w formie samodzielnych składniowo 
rzeczowników (odpowiadających na 
pytania: kto? co?). 

Feminatywy nazywają kobiety ze 
względu na przysługujący im tytuł, 
pełnioną funkcję, zajmowane stano-
wisko, wykonywany zawód, przy-
należność narodową, pochodzenie, 
wyznanie, przekonania, właściwości 
psychiczne i fizyczne itp.

WYMYSŁ WSPÓŁCZESNYCH 
FEMINISTEK

Feminatywy nie są żadnym wy-
mysłem współczesnych feministek. 
Były w powszechnym użyciu, jak tyl-
ko kobiety poszły do pracy. W gazecie 
„Wędrowiec” z 1896 roku (XIX wiek!) 
pojawia się określenie „doktorka 
prawa”, „docentka”, „tłómaczka” 
(sic!), „adwokatka”. Wszystkie te 
nazwy odnoszą się do pani Emilii 
Kempin. Nie musicie mi wierzyć na 
słowo, skan z tej gazety znajdziecie 
na Wikipedii. 

W czasach PRL-u zaczęto 
rezygnować z feminatywów. Hanna 
Jadacka w odniesieniu do okresu 
powojennego w Nowym słowniku po-
prawnej polszczyzny wydanym w 1999 
roku pisze tak: 

–  Nastąpił masowy odwrót 
nawet od określeń już przyjętych, typu 
dyrektorka, kierowniczka, profesorka, 
na rzecz wyrażeń typu pani dyrektor, 
pani kierownik, pani profesor. W postaci 
żeńskiej pozostały już tylko nazwy 
zawodów tradycyjnie wykonywanych 
przez kobiety, np. aktorka, malarka, na-
uczycielka, pisarka albo uchodzących za 
mało atrakcyjne, o niewysokiej randze 

gniarzu, nauczycielu, fryzjerze czy 
przedszkolanku na myśl przychodzi 
zapewne pracownik-mężczyzna. 
Uprzedzając pytania – tak, określe-
nia mężczyzn pracujących w zawo-
dach zdominowanych przez kobiety 
również powinny być znormalizo-
wane. Powinniśmy dążyć do ogólnej 
symetrii, ale o tym za chwilę. 

Co dzieje się z naszym myśle-
niem w przypadku prezesa, dyrekto-
ra, członka zarządu? Zastanawiamy 
się nad tym, czy to kobieta, czy męż-
czyzna? Czy może, chcąc, nie chcąc, 
w pierwszej kolejności przychodzi 
nam na myśl mężczyzna?

To, jak mówimy, wpływa na 
to, jak myślimy. Dlaczego nie 
ułatwić sobie tego myślenia i na 
kobietę-dyrektora mówić po prostu 
dyrektorka? 

Ktoś z Was może odpowiedzieć: 
dyrektorka nie brzmi tak prestiżo-
wo jak pani dyrektor. Odpowiem 
wtedy: a czy mówiąc o dyrektorze, 
mówisz pan dyrektor? Raczej nie. 
Tytułów pan dyrektor i pani dyrek-
tor używasz zapewne w sytuacjach 
bezpośredniego zwracania się do 
tych osób. Dlaczego zatem kobieta-
-dyrektor ma być panią, a męż-
czyzna-dyrektor tego uprzejmego 
zwrotu grzecznościowego ma już nie 
doświadczyć?

JĘZYK SIĘ ŁAMIE
Chirurżka, jak to wymówić? 

Architektka?! Mam się udławić 
własnym językiem?

Mam dla Ciebie zadanie. 
Spróbuj powiedzieć na głos kolejno: 
zmarszczka – chirurżka – bez-
względny – architektka. Każde 
z tych słów ma pięć spółgłosek. 
Dałeś/-aś radę?

Brzmi śmiesznie? Być może, bo 
nie używasz tych słów na co dzień. 
Zaczniesz używać, przestanie bawić. 
A i nad dykcją popracujesz!

społecznej, np. ekspedientka, fryzjerka, 
sprzątaczka. W dzisiejszej polszczyźnie 
nie ma żadnej nazwy prestiżowego 
stanowiska, stopnia czy tytułu na-
ukowego, która miałaby żeńską formę 
słowotwórczą. 

Z kolei Michał Rusinek dodaje: 
 – Do męskich nazw zawodów 

i funkcji przyzwyczaił nas PRL. To 
wtedy próbowano pozbawić zawody 
płci, uznając, że kobiety i mężczyźni 
są równi. A przez to, że niemożliwa 
gramatycznie jest wersja zawodu w ro-
dzaju nijakim, obowiązująca stała się 
forma męska. 

Dlaczego współcześnie używanie 
feminatywów jest ważne?

– Feminatywy są najbardziej 
naturalnym sposobem wyrażania płci 
w języku polskim i powrotem do tradycji 
– mówi Maciej Makselon, redaktor 
w Grupie Wydawniczej Foksal i po-
pularyzator wiedzy o języku polskim.

CO NA TO KOBIETY,  
CO NA TO MĘŻCZYŹNI

Jak wynika z badania  
Pracuj.pl „Język ofert pracy”, 64% 
mężczyzn-respondentów uważa, że 
żeńskie nazwy stanowisk powinny 
być używane powszechnie na równi 
z męskimi. Blisko połowa responden-
tów tegoż badania oczekuje wykorzy-
stania feminatywów w treści ofert 
pracy. Jednocześnie blisko połowa 
twierdzi, że nie pasują one do części 
stanowisk. Skąd bierze się poczucie 
„coś mi tu nie gra”?

LUKSUS, PRESTIŻ, BLASK
Zauważcie, że dziś nie mamy 

problemów z mówieniem: pielę-
gniarka, nauczycielka, fryzjerka, 
przedszkolanka. Zwróćcie uwagę, że 
w głównej mierze to kobiety wyko-
nują te zawody. Kiedy mowa o pielę-

Aleksandra Klimkowska

Dlaczego czujesz się dziwnie, widząc feminatywy?
Chirurżka, architektka, pilotka. Sam widok tych słów sprawia, że w środku Cię skręca?  

Spróbuję Ci wyjaśnić, dlaczego tak jest, i jak oswoić „niewypowiadalne” słowa. 
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Dlaczego czujesz się dziwnie, widząc feminatywy?

wyłącznie żeńskiego -ini/-yni, np. 
naukowczyni czy gościni. Warto 
też zaznaczyć, że tworzenie nazw 
żeńskich przez zmianę końcówek 
fleksyjnych, np. (ta) ministra, (ta) 
doktora, (ta) dziekana nie jest dla 
polskiego systemu słowotwórczego 
typowe (wyrazy blondyna, szczęścia-
ra są wyraźnie potoczne), a lepsze od 
niego jest wykorzystywanie tradycyj-
nego modelu przyrostkowego, czyli 
tworzenie nazw typu doktorka – bez 
skojarzeń z potoczną nazwą lekarki. 
Należy pamiętać, że wciąż dominu-
jący dla większości rzeczowników 
tytularnych jest model pani doktor 
zrobiła, który jest także zrozumiały.

Sporu o nazwy żeńskie nie 
rozstrzygnie ani odwołanie się do 
tradycji (różnorodnej pod tym wzglę-
dem), ani do reguł systemu. Dążenie 
do symetrii systemu rodzajowego ma 
podstawy społeczne; językoznawcy 
mogą je wyłącznie komentować. 
Prawo do stosowania nazw żeńskich 
należy zostawić mówiącym, pamięta-
jąc, że obok nagłaśnianych ostatnio 
w mediach wezwań do tworzenia 
feminatywów istnieje opór przed ich 
stosowaniem. Nie wszyscy będą mó-
wić o kobiecie gościni czy profesorka, 
nawet jeśli ona sama wyartykułuje 
takie oczekiwanie.

Rada Języka Polskiego przy Pre-
zydium PAN uznaje, że w polszczyź-
nie potrzebna jest większa, możliwie 
pełna symetria nazw osobowych 
męskich i żeńskich w zasobie słow-
nictwa. Stosowanie feminatywów 
w wypowiedziach, na przykład prze-
mienne powtarzanie rzeczowników 
żeńskich i męskich (Polki i Polacy) 
jest znakiem tego, że mówiący czują 
potrzebę zwiększenia widoczności 
kobiet w języku i tekstach. Nie ma 
jednak potrzeby używania kon-
strukcji typu Polki i Polacy, studenci 
i studentki w każdym tekście i zda-
niu, ponieważ formy męskie mogą 
odnosić się do obu płci.

STANOWISKO RADY JĘZYKA 
POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM PAN 
W SPRAWIE ŻEŃSKICH FORM NAZW 
ZAWODÓW I TYTUŁÓW  
(25 XI 2019 R.)

[…]
Dyskusja o formach żeńskich 

trwa od ponad stu lat. Na początku 
dwudziestego wieku zwyciężyła 
tendencja do regularnego tworzenia 
feminatywów, ale przez cały czas 
żywa była także przeciwna tenden-
cja – do zaznaczania żeńskości za 
pomocą rzeczownika pani poprze-
dzającego formę męską (pani doktor) 
lub przez związki składniowe typu 
nasza dyrektor zdecydowała. Ta 
ostatnia tendencja w drugiej połowie 
XX wieku stała się zwyczajem języko-
wym, szczególnie w odniesieniu do 
zawodów nowych, funkcji wysokiego 
prestiżu. Jednakże od lat dziewięć-
dziesiątych formy żeńskie rze-
czowników osobowych znacznie się 
rozpowszechniły; w języku przyjęły 
się wyrazy socjolożka, polityczka czy 
posłanka, choć tylko ostatni z nich 
był obecny, a nawet powszechny 
w polszczyźnie I połowy XX wieku.

Większość argumentów przeciw 
tworzeniu nazw żeńskich jest pozba-
wiona podstaw. Jednakowe brzmie-
nie nazw żeńskich i innych wyrazów, 
np. pilotka jako kobieta i jako czapka, 
nie jest bardziej kłopotliwe niż np. 
zbieżność brzmień rzeczowników 
pilot ‘osoba’ i pilot ‘urządzenie ste-
rujące’. Trudne zbitki spółgłoskowe, 
np. w słowie chirurżka, nie muszą 
przeszkadzać tym, którzy wypowia-
dają bez oporu słowa zmarszczka czy 
bezwzględny (5 spółgłosek). Nie po-
winna też przeszkadzać wieloznacz-
ność przyrostka -ka jako żeńskiego 
z jednej strony, a z drugiej zdrabnia-
jącego, tworzącego nazwy czynności 
czy narzędzi, ponieważ polskie przy-
rostki są z zasady wielofunkcyjne. 
Dlatego zresztą nie dziwi szczególna 
popularność jedynego przyrostka 

ALE PILOTKA TO CZAPKA
Kosmetyczka służy do przecho-

wywania kosmetyków, a kierownica 
to podstawowy element auta. W ta-
kim razie adwokat to alkohol, a pilot 
nie może latać samolotem, bo w tym 
czasie zajęty jest obsługą kanałów 
telewizyjnych?

Homonimy – o tym terminie za-
pewne słyszeliście w szkole. Nauczy-
ciel lub nauczycielka za przykłady 
być może podawali: zamek (twier-
dza, błyskawiczny, w drzwiach) 
czy zebrę (zwierzę, przejście dla 
pieszych). Tak samo wiele znaczeń 
może mieć zarówno pilotka, jak 
i adwokat.

ŻADEN RADYKALIZM NIE 
JEST DOBRY

Rozmawiasz z kobietą sukcesu 
i chcesz ją nazywać swoją gościnią. 
Ona prosi Cię o to, żebyś mówił/-
-a o niej jako gościu. Albo inna 
sytuacja, mówisz: Anna Kowalska, 
dyrektorka firmy… Po czym pani 
Anna Ci przerywa i mówi: dyrektor. 
Co wtedy? 

Uszanuj jej wybór. Jeśli kobieta 
chce być określana rzeczownikiem 
w rodzaju męskim, niech tak też 
będzie. Nie chcesz przecież tworzyć 
wrogiej atmosfery już na początku?

Z drugiej strony: widzisz artykuł, 
w którym jest napisane: Barbara 
Nowak – nasza gościni opowiada 
o swoim sukcesie. Nie pisz w komen-
tarzu o tym, jaka to dziwna forma, 
redaktor (bo przecież nie redaktorka, 
to Ci nie przejdzie przez palce!) upadł 
na głowę, po co psuć polszczyznę. 
Nie bądź ignorantem. 

Niechęć wobec używania femina-
tywów jest niechęcią wobec zmiany 
przyzwyczajeń. Po prostu nie wszy-
scy zdążyli jeszcze przywyknąć. Ale, 
coś mi się wydaje, że jako społeczeń-
stwo prędzej czy później powrócimy 
do korzeni.
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rozwiązania, to ma szanse stać się 
wiarygodnym, cennym doradcą.

POMOC BOTA W PRAKTYCE
O stale rosnącej liczbie doradców 

klienta przy wsparciu AI świadczy 
fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw 
decyduje się na takie rozwiązania. 
Odpowiednio zaprogramowane 
boty mogą mieć pozytywny wpływ 
na relację z klientem. Są wolne od 
uprzedzeń, nie spóźniają się i nie de-
nerwują podczas trudnych rozmów. 

Oczywiście taki bot nadal 
ma mniejszy zakres umiejęt-
ności niż fizyczny doradca, 
ale niewątpliwie przyczynia 
się do osiągania sporych 

zysków przez firmy. 
Bardzo ciekawym rozwiązaniem 

jest chatbot Recipehelper, zapro-
jektowany dla sieci brytyjskich 
supermarketów Waitrose w ramach 
projektu OMD oraz Kolegium Gold-
smiths Uniwersytetu Londyńskiego. 
Zadaniem bota jest rozpoznanie 
składników z lodówki na podstawie 
zdjęcia przesłanego przez klienta, 
a następnie przy zastosowaniu odpo-
wiedniego oprogramowania wska-
zanie przykładowych posiłków lub 
inspiracji kulinarnych. Dodatkowo 
bot pyta klienta o czas, który ma na 
przygotowanie dania.  

Sztuczna inteligencja nie jest 
jeszcze odpowiedzią na wszystkie 
wyzwania rynku związane z obsługą 
klienta, jednak technologie oparte 
o machine learning rozwijają się coraz 
szybciej. W przyszłości AI na pewno 
diametralnie zmodyfikuje relacje na 
linii klient-biznes.

klient jest odsyłany do fizycznego 
doradcy. Takie rozwiązanie pozwala 
ograniczyć częściowo koszty zwią-
zane z obsługą klienta. Dodatko-
wym atutem jest również całodobo-
wa dostępność bota. 

Konsumentom zależy głównie 
na funkcjonalnościach wspiera-
nych przez AI, które usprawnią 
ich codzienne, nieraz frustrujące 
czynności, np. płatność za zakupy 
czy śledzenie statusu przesyłki. 
Zadaniem algorytmów AI jest 
zapewnienie płynności takich 

procesów oraz szybkie dostarczanie 
klientom niezbędnych informacji. 
Nie w każdym przypadku doradcą 
klienta musi być człowiek. Coraz 
częściej jest nim sztuczna inteli-
gencja, która w oparciu o analizę 
preferencji i zwyczajów, a na-
stępnie odniesieniu ich do grupy 
osób o podobnych zachowaniach 
wykorzystuje algorytmy i sukcesyw-
nie personalizuje ofertę. AI posiada 
dane o skłonnościach konsumentów 
z różnych źródeł, np. z kont w me-
diach społecznościowych. 

To, czy bot będzie w stanie spro-
stać oczekiwaniom klientów, zależy 
od tego, co będzie miał do zaofero-
wania. Jeśli mimo zautomatyzo-
wania wcieli się w rolę sprzedawcy, 
który wręcz nachalnie nakłania do 
zakupu, to szanse powodzenia są 
znikome. Natomiast jeśli wejdzie 
w przyjazną interakcję z klienta-
mi i swobodnie zasugeruje pewne 

CZYM JEST SZTUCZNA  
INTELIGENCJA?

Termin sztuczna inteligencja 
(z ang. artificial intelligence, w skrócie 
AI) określa zdolność maszyn do 
wykazywania ludzkich umiejętności, 
takich jak podejmowanie decyzji, 
uczenie się, planowanie czy rozu-
mowanie. Komputer pozyskuje dane 
z otoczenia, np. za pośrednictwem 
specjalnych czujników, następnie 
przetwarza je i analizuje, po czym 
reaguje i pomaga w rozwiązaniu 
problemu. 

Postęp technologiczny w zakresie 
dostępności i przetwarzania dużej 
ilości danych oraz nowe algorytmy 
przyczyniły się do przełomów w tej 
dziedzinie. Można wręcz dostrzec 
pewną sprzeczność. Z jednej strony 
duży nacisk kładzie się na pozy-
tywne i osobiste relacje z klientem, 
a z drugiej automatyzuje się wiele 
procesów. Jednak bez obaw, póki co 
nie grozi nam obsługa klienta ni-
czym ze scen z filmów science fiction.

JAK AI WSPIERA PROCES  
OBSŁUGI KLIENTA?

Schemat działania jest dosyć 
prosty. Klient zadaje pytanie, a bot, 
działając w oparciu o specjalny 
system, analizuje posiadane zasoby 
wiedzy, po czym jako feedback 
przesyła proponowane rozwiązanie 
problemu. Dopiero gdy bot wyczer-
pie dostępne warianty rozwiązań, 

Sztuczna inteligencja  
a relacja z klientem

Jeszcze do niedawna sztuczna inteligencja w procesie obsługi klienta kojarzyła się wyłącznie 
z masowymi zwolnieniami pracowników oraz zastępowaniem człowieka maszyną. Obecnie  
podejście to uległo zmianie, ponieważ AI jest już postrzegana jako główne ogniwo transformacji 
cyfrowej społeczeństwa.

Edyta Śpiewak

Można dostrzec pewną sprzeczność. Z jednej strony duży nacisk kładzie się na  
pozytywne i osobiste relacje z klientem, a z drugiej automatyzuje się wiele procesów.
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w normalnym trybie pracy – tłumaczy 
prowadząca tutoriale na Uniwesyte-
cie Gdańskim. 

W moim przypadku decyzja o za-
pisaniu się na tutorial podyktowana 
była chęcią poszerzenia kompetencji 
językowych z francuskiego – jedne 
ćwiczenia w ramach lektoratu w ty-
godniu nie pozwalały mi się w pełni 
„rozgadać”, a przecież w nauce języka 
chodzi przede wszystkim o to, żeby 
potrafić swobodnie mówić, a ja 
szczególnie mocno lubię uczyć się 
języków obcych. Z prowadzącym 
lektorat osobiście planowaliśmy 
zakres materiału i charakter naszych 
tutoringowych działań. Przebieg 
spotkań w pełni odpowiadał mojemu 
zapotrzebowaniu – czytanie krótkich 
tekstów, tłumaczenie piosenek, 
powtórki z gramatyki i ćwiczenia na 
rozszerzenie zasobu słów pozwoliły 
mi zrealizować cel i wejść na wyż-
szy poziom.

CZY WARTO? NO JASNE
– Czasami motywacja w trakcie 

cyklu spada. Tutoriale są przecież 
dodatkowym zajęciem dla studenta 
– wyjaśnia doktor Hinc zapytana 
o frekwencję zapisanych podczas 
zaplanowanych tutoriali. 

Ci, którzy obawiają się zastoju 
w zapale, mogą jednak pomyśleć 
o sesjach poprawiających organiza-
cję pracy i ćwiczyć z tutorem swoją 
samodyscyplinę. Na pewno warto 
zapoznać się z ofertą tutoringu aka-
demickiego i ubogacić czas spędzany 
na alma mater o współtworzoną 
przez siebie aktywność.

da doktor Jolanta Hinc z Instytutu 
Lingwistyki Stosowanej na Wy-
dziale Filologicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Doktor Hinc na swoje tutoriale 
zaprasza studentki i studentów 
zainteresowanych różnymi zagad-

nieniami 
z obszaru 
huma-
nistyki. 
W przy-
padku 

wykładowczyni z UG tematyką 
wiodącą na spotkaniach jest jednak 
kultura krajów niemieckiego obszaru 
językowego, a więc obszar prowadzo-
nych przez doktor zajęć. 

Zaglądając na stronę Centrum 
Dydaktyki i Tutoringu Uniwersy-
tetu Gdańskiego, widzimy, że baza 
tutorów obejmuje wykładowców z 10 
wydziałów, a proponowane spotka-
nia dotyczą najwęższych specjaliza-
cji, niekiedy przypominających sesje 
coachingowe. Być może potrzebu-
jesz pochylić się nad konkretnym 
zagadnieniem z sylabusa, a może 
chciałbyś rozwinąć swoje kompeten-
cje miękkie? 

Twój tutorial to Twój pomysł 
i Twoja decyzja, a umożliwia Ci go 
wybrany przez Ciebie tutor.

PRACUJESZ, BAZUJĄC NA SWOICH 
MOCNYCH STRONACH

– Tutoring daje studentom inne 
spojrzenie na kontakt z wykładowcą, 
indywidualizację pracy, realizację 
projektów, na które nie ma czasu 

DOŁĄCZASZ SAM DLA SIEBIE
Tutoring akademicki to dodat-

kowa forma kształcenia oferowana 
przez coraz więcej szkół wyższych. 
Idea dialogu i pobudzania ambit-
nych studentów do krytycznego 
myślenia podczas uniwersytec-
kich spotkań  
1 na 1 z pro-
wadzącymi 
sięga cza-
sów, kiedy 
uliczkami 
Cambridge przemieszczał się Isaac 
Newton. Ze źródeł wiemy jednak, 
że podobne działania podejmowane 
były nawet w czasach antycznych, 
a na spacery po Agorze swoich 
uczniów zapraszał na przykład 
Skorates. 

Spokojnie można zatem stwier-
dzić, że taki sposób dydaktyki to 
sprawdzona metoda na poszerzanie 
horyzontów, która poskutkować 
może wielkim naukowym rozkwi-
tem. Co ważne: nie ma tu przymusu, 
nie ma stresu związanego z za-
liczeniami.

UCZYSZ SIĘ TEGO, NA CO 
MASZ OCHOTĘ

– Temat tutoringu wynika 
z rozmowy tutora i studenta. Zazwy-
czaj student wybiera tutora, którego 
dziedzina odpowiada jego zainteresowa-
niom. Niektóre tutoriale są rozwojowe, 
niezwiązane z konkretną dziedziną 
nauki. Często jest tak, że student ma 
szczególne zainteresowania, chce się 
nimi podzielić z wykładowcą, pogłębić 
swoją wiedzę, podyskutować – opowia-

Tutoring akademicki,  
czyli rozwiń swój potencjał

Czy Twoja uczelnia ma w swojej ofercie tutoring akademicki? Sprawdź, na jakie indywidualne 
zajęcia możesz się zapisać i zainwestuj swój wolny czas w samorozwój. Wymierne korzyści  
gwarantowane, a zapewniam Cię o tym jako absolwentka, która studia pierwszego stopnia  
urozmaiciła uczestnictwem w tutorialu. 

Aleksandra Samborska

Twój tutorial to Twój pomysł i Twoja decyzja,  
a umożliwia Ci go wybrany przez Ciebie tutor. 
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Światowy Dzień 
Praw Konsumenta

• bezpieczeństwo, z uwzględnie-
niem ochrony zdrowia i życia,
• prawo do rzetelnej informacji 
na temat oferowanych towarów 
i usług na rynku,
• pluralizm oferowanych pro-
duktów – przy zachowaniu odpo-
wiednich zasad konkurencyjności 
i jakości,
• możliwość wyrażania subiek-
tywnej opinii dotyczącej naby-
wanych dóbr,
• rekompensata ze strony pod-
miotu sprzedającego w przypadku 
występujących nieprawidłowości 
w procesie handlowo-usługowym,
• umożliwienie poszerzania wie-
dzy na temat przysługujących praw 
konsumenckich,
• zachowanie odpowiedniego 
środowiska naturalnego z myślą 
o przyszłych pokoleniach.

W 2000 roku po raz pierwszy 
oficjalnie rozpoczęto celebrację 
Światowego Dnia Praw Konsumenta 
w Polsce. Organem wspierającym to 
wydarzenie jest Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów oraz inne 
podmioty pozarządowe. Zapewnie-
nie odpowiedniej ochrony interesów 
grupy konsumenckiej jest zadaniem 
wielu podmiotów w Polsce, m.in. In-
spekcji Handlowej czy powiatowych 
rzeczników konsumentów. 

Obecnie obserwuje się zwiększo-
ną świadomość uczestników rynku 
dotyczącą posiadanych przez siebie 
praw. Takiej sytuacji sprzyja ogólna 
zwiększona dostępność do informa-
cji, a także postępująca cyfryzacja. 
Kampanie społeczne oraz ułatwiona 
sposobność nabywania wiedzy z za-
kresu przepisów wpływa na to, że 
konsumenci zyskują jeszcze większe 
poczucie pewności na rynku.

boliczne dziś słowa wypowiedział 
prezydent John F. Kennedy przed 
Kongresem Stanów Zjednoczonych. 
Pierwszy raz wyraźnie zwrócono 
uwagę na fakt, że pomimo iż to kon-
sumenci stanowią największą grupę 
uczestników rynku, ich zdanie nie 
jest uwzględniane. 

Zaprezentowano wówczas pro-
jekt ustawy Kennedy's Bill of Rights 
– który wyróżniał główne prawa 
przysługujące konsumentom: prawo 
do bezpieczeństwa, informacji, wy-
boru, dostępności usług w konkuren-
cyjnych cenach, a także to uwzględ-
niające możliwość wyrażania opinii. 
Na pamiątkę tego wydarzenia – 15 
marca 1983 roku – międzynarodowa 
organizacja związków konsumenc-
kich (Consumers International) – 
która obecnie zrzesza 250 instytucji 
konsumenckich z całego świata 
– zorganizowała pierwsze obchody 
Światowego Dnia Praw Konsumenta 
(World Consumer Rights Day).

ROZWINIĘCIE ŚWIADOMOŚCI 
I PRAW KONSUMENCKICH

Postępująca świadomość 
konsumencka była także związana 
z poszerzeniem odpowiednich praw 
przysługujących tej grupie ekono-
micznej. Do takiego stanu rzeczy 
przyczyniła się organizacja Consu-
mers International. W wyniku jej 
działań ustanowiono kolejne prawa 
przysługujące uczestnikom rynku, 
takie jak:

• prawo umożliwiające zaspo-
kojenie głównych potrzeb, a także 
podstawowych dóbr i usług, mając 
na myśli żywność, odzież, opiekę 
zdrowotną, edukację, odpowiednią 
higienę, prawo do mieszkania,

Klienci, którzy mają świadomość 
tego, że przestrzegane są ich 
prawa, w większym stopniu 
są skłonni inwestować swoje 

środki. Odnosi się to zarówno do 
codziennych, drobnych transakcji 
zakupowych, jak i dużych przedsię-
wzięć inwestycyjnych. Wspólny mia-
nownik stanowi tu bezpieczeństwo 
wpływające na zachowania rynkowe.

HISTORYCZNE POCZĄTKI
Pionierskim podmiotem walczą-

cym o prawa konsumenckie była no-
wojorska organizacja Liga Konsumen-
tów, która została utworzona w 1891 
roku. Z kolei uchwalona na początku 
XX wieku amerykańska ustawa o czy-
stości żywności i lekarstw (Pure Food 
and Drugs Act) była pierwszym oficjal-
nym aktem prawnym, który miał za 
zadanie chronić konsumentów. 

W Europie działania związane 
z obroną interesów konsumenckich 
były inicjatywą ruchów spółdziel-
czych, których największe spektrum 
działań można było zaobserwować 
w Wielkiej Brytanii oraz Francji. 
Uznaje się, że pierwsza taka orga-
nizacja brytyjska została założona 
w Rochdale w 1844 roku. Jej głów-
nym celem była obrona zubożałych 
mieszkańców przed nieuczciwymi 
zachowaniami i nadużyciami ze 
strony podmiotów dostarczających 
towary i usługi. Na początku XX wie-
ku zaobserwowano duży wzrost liczby 
takich związków – w 1903 roku było 
ich 1500 na terenie Wielkiej Brytanii.

WSZYSCY, Z DEFINICJI, JESTEŚMY 
KONSUMENTAMI

Consumers, by definition, include 
us all… – 15 marca 1962 roku te sym-

Odpowiedni rozwój gospodarczy jest w dużej mierze związany z zaufaniem uczestników rynku. 
Z tego powodu zapewnienie właściwego poczucia bezpieczeństwa konsumentom w relatywnie 
dużym stopniu przekłada się na wielkość wolumenów obrotów w gospodarce.

Patryk Kijanka
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Ewelina Makoś

rodzaju spotkania, konferencje czy 
szkolenia. Nie jest to sam budynek 
z widownią, ale instytucje i tworzą-
cy go ludzie. 

We współczesnym teatrze, 
w odróżnieniu od teatru greckiego, 
aktorem może być każdy, niezależ-
nie od płci. Wymagane są zazwyczaj 
odpowiednie predyspozycje, wygląd 
lub zdolności wokalne. Licznym 
zmianom podlega także repertuar 
tworzony na podstawie obecnych 
trendów czy potrzeb widzów.

Dzisiaj spektakle teatralne mo-
żemy również zobaczyć online oraz 
na ekranach Multikina. Od maja 
2019 roku działania te stanowią 
część większego projektu Multi-
Culture Britain, w ramach którego 
Multikino zachęca do obejrzenia 
przedstawień prosto z Wielkiej 
Brytanii. 

W najbliższych miesiącach 
możemy zobaczyć tytuły sztuk 
otwartych na różnorodność 
i inność, skłaniające do refleksji 
nad kwestiami podstawowymi dla 
ludzkiej kondycji, w odróżnieniu od 
współczesnego i multikulturowego 
świata. Teatr brytyjski natomiast 
doskonale łączy to, co ponadcza-
sowe, z realiami naszych czasów. 
Najwyższy artystyczny poziom 
inscenizacji nikogo nie pozostawi na 
nie obojętnym. 

W pierwszym półroczu 2022 
roku w cyklu zaprezentowane 
zostaną trzy spektakle teatralne: 
„Prześwit”, „Szaleństwa. Rewia” 
oraz „Ziemia Niczyja” (w obsadzie 
znajdą się m.in. Ian McKellen, Pa-
trick Stewart, Carey Mulligan oraz 
Bill Nighy). Sprawdźcie sami.

Międzynarodowy 
Dzień Teatru

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto to uchwalono w 1961 roku na pamiątkę 
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu.

browany jest corocznie przez ponad 
sto narodowych ośrodków ITI na 
całym świecie.

JAK ŚWIĘTUJE SIĘ  
MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ TEATRU?

Obchody Światowych Dni Teatru 
mają za zadanie realizację zobo-
wiązań zawartych w statucie ITI. 
Głównym zadaniem tego dnia jest 
promocja oraz międzynarodowa 
wymiana informacji na temat teatru, 
zwiększenie współpracy osób zwią-
zanych z teatrem oraz pokazanie 
opinii publicznej, jak dużą rolę w ży-
ciu codziennym odgrywa sztuka. 

27 marca wysyłana jest wia-
domość tłumaczona na ponad 20 
języków od słynnego człowieka 
związanego z teatrem na temat tej 
instytucji i jej znaczenia. Pierwsza 
taka wiadomość została wysłana 
w 1962 roku przez Jeana Cocteau. 

W tym dniu ponadto organi-
zowane są specjalne spotkania, 
sympozja, przedstawienia teatralne 
dotyczące znaczenia i problemów, 
z jakimi mierzy się teatr.

JAK WYGLĄDA  
WSPÓŁCZESNY TEATR?

Współczesny teatr pełni wiele 
funkcji. Jedną z nich niezmiennie 
od wieków jest odzwierciedlanie 
życia i pokazywanie ludzkich dra-
matów, komedii czy tragedii. 

Teatr współczesny jest otwar-
ty na sztukę, to nie tylko samo 
miejsce przedstawień, ale także 
miejsce, gdzie odbywają się różnego 

JAKA JEST HISTORIA  
I ZNACZENIE TEATRU?

Według definicji teatr to miejsce 
do oglądania sztuki, określenie wi-
downi teatralnej. W kolejnych latach 
definicja ta określała również całą 
budowlę architektoniczną. 

Kolebką teatru europejskiego 
jest Grecja. W starożytnym teatrze 
ukształtowały się takie gatunki 
dramatyczne jak tragedia i komedia. 
Kolejno średniowieczny teatr wy-
kreował się z obrzędów religijnych, 
powstał dramat religijny i świecki. 
Kierunki rozwoju włoskiego teatru 
renesansowego oraz barokowego 
wpłynęły na ukształtowanie teatru 
europejskiego w kolejnych latach. 
Wiek XVI i XVII to czas formowania 
się teatru w Anglii, Hiszpanii oraz 
we Francji. W tym czasie powstawały 
publiczne teatry stałe. Od drugiej 
połowy XIX wieku teatr stał się 
instytucją bardziej zorganizowaną, 
gdzie znaczną rolę (oprócz aktora) 
zaczęli odgrywać reżyserzy, sceno-
grafowie czy kierownicy literaccy.

DLACZEGO ŚWIĘTO TEATRU  
PRZYPADA W MARCU?

Dzień Teatru ustanowiono 
w 1961 roku w trakcie dziewiątego 
światowego kongresu Międzynaro-
dowego Instytutu Teatralnego w Hel-
sinkach (ITI). Uchwalenie takiego 
święta zaproponował Arvi Kivimaa, 
prezydent Fińskiego Instytutu ITI. 

Dzień obchodów wyznaczono na 
27 marca, gdyż jest to dzień rocznicy 
otwarcia Teatru Narodów (Theatre 
of Nations) w Paryżu. Od tego czasu 
Międzynarodowy Dzień Teatru cele-

MARZEC
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O semestrze zimowym, wyzwaniach sesji i doświadczeniach, z których 
będzie czerpał jako przyszły psycholog, opowiada Mariusz Wlazły – jeden 
z najlepszych siatkarzy w historii, kapitan i atakujący Trefla Gdańsk oraz 
student pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Kim jest psycholog w sporcie?  
Psycholog to nie jest osoba, która na 

szybko ugasi jakiś pożar. Psycholog wycho-
dzi na przód problemom, które mogą zaist-
nieć, naprawia relacje, które nie są jeszcze 
popsute. Oczywiście, prosi się o pomoc psy-
chologa, gdy doszło do eskalacji, ale często 
można danemu problemowi zaradzić dużo 
wcześniej. 

Sport komercyjny, który mówi, że musisz 
grać tu i teraz, bo na stole leżą duże pienią-
dze, wywiera mnóstwo presji. Niekiedy za-
wodnicy, szczególnie młodsi, nie potrafią się 
w tym odnaleźć. Wtedy sport bywa napraw-
dę brutalny. Psycholog składa te wszystkie 
obserwacje w całość i dopasowuje narzędzie 
najlepsze dla osoby czy sytuacji, jest regula-
torem napięcia, bardzo potrzebnym w szta-
bie szkoleniowym.

Ale czy musi to być psycholog?  
Chcąc pracować z ludźmi, którzy borykają 

się z kłopotami natury emocjonalnej wynika-
jącymi ze stresu czy niedopracowanych relacji, 
potrzebuję kwalifikacji psychologa. Uważam, 
że psycholog ma wystarczające kompetencje, 
żeby w tak delikatnej materii w ogóle móc 
się poruszać. Mówimy tu o pracy z psychiką, 
z najbardziej subtelną częścią własnego ja.   

Trener mentalny może pomóc się przeła-
mać, sam pracowałem z kilkoma, ale zazwy-
czaj badaliśmy się nawzajem. Wykształconego 
psychologa wiąże regulowana etyka pracy, to 
moim zdaniem rzecz podstawowa, bo dzięki 
temu można się przed nim faktycznie otwo-
rzyć i wspólnie znaleźć źródło problemu.

Siłą rzeczy rozmawiamy o psycholo-
gii w sporcie, ale do wyboru specjalizacji 
masz jeszcze trochę czasu, prawda?  

Tak, jestem na psychologii ogólnej, żeby 
zdobyć kwalifikacje psychologa, który wie, co 
będzie robił, a specjalizacje rozważam dwie – 
sportową i kliniczną. Studia psychologiczne 
dają wiedzę, kwalifikacje i narzędzia, bez któ-
rych nie powinno się nawet próbować rozkła-
dać na czynniki pierwsze czyichś osobistych 
rozterek. Za mną dopiero pierwszy semestr, te 
plany są dalekosiężne, ale dziś priorytetem po-
zostaje gra w siatkówkę.

W takim razie jak wygląda organiza-
cja czasu pracy Mariusza Wlazłego?  

W nauce tak jak w sporcie – najważniej-
sza jest sumienność w wykonywanej pracy. 
Najpierw jestem siatkarzem, kapitanem Tre-
fla Gdańsk i z tym nic nie może konkurować, 
dlatego pozostałe aktywności dopasowu-
ję do kalendarza drużyny – nie odwrotnie. 
W pierwszym semestrze pomogła mi hybryda 
z wykładami on-line, tylko jedne ćwiczenia 
kolidowały z treningami, ale z panią od „roz-
wojówki” znaleźliśmy konsensus, nadrobiłem 
materiał i zaliczyłem semestr. Wszyscy wy-
kładowcy wykazali się ogromną empatią, bez 
ich otwartości i chęci znalezienia odpowied-

Aleksandra Samborska: Czy jednolite, 
dzienne studia są w ogóle potrzebne, gdy 
ma się w dorobku złoto i statuetkę MVP 
Mistrzostw Świata?

Mariusz Wlazły: Jeśli ktoś chce oprzeć 
swoje życie po zakończeniu kariery sporto-
wej na opinii i dokonaniach z przeszłości, to 
pewnie nie, nie trzeba już nic (śmiech). Wycho-
dzę z założenia, że samorozwój jest zawsze 
potrzebny i powinien towarzyszyć każdemu 
– w myśl tego chcę dalej rozwijać swoje pre-
dyspozycje. Zgromadzone oszczędności mają 
to do siebie, że się kończą, dlatego ważny jest 
plan i określenie sfery, w której chce się dzia-
łać po ostatnim gwizdku.

Wydaje się, że ten plan rysowałeś 
sobie już wcześniej, bo nie są to Twoje 
pierwsze studia.

Zaczęło się od wychowania fizycznego na 
Politechnice Opolskiej. Stwierdziłem, że jeśli 
funkcjonuję w sporcie, naturalnym będzie, 
żeby w nim pozostać jako nauczyciel czy tre-
ner. Gdyby coś mnie po drodze wyeliminowa-
ło z profesjonalnego treningu, to alternatyw-
na ścieżka była już gotowa.

Tytuł magistra też obroniłeś w Opolu?
Tak, byłem pierwszym zawodowym siat-

karzem-studentem na Wyższej Szkole Zarzą-
dzania i Administracji w Opolu, tam próbowa-
liśmy wypracować kompromis między moim 
grafikiem a uczelnianym planem, co zresztą 
się udało i w efekcie poskutkowało obroną 
pracy. Wiedziałem, że jeśli chcę w przyszłości 
się dalej dokształcać, być może zapisać na coś 
krótszego, ale bardzo ukierunkowanego, to 
potrzebny będzie dyplom.

Studia i prime time w klubie – tego 
chyba nie łączyło się łatwo?  

W sporcie zawodowym nie ma zbyt wiele 
miejsca na realizację innych ambicji, dlatego 
tak ważnym jest, żeby znaleźć uczelnię, która 
potrafi zareagować na potrzeby studenta-spor-
towca. Taki kompromis wypracować można 
moim zdaniem tylko na studiach dziennych – 
w weekendy są mecze, wieczorami treningi… 
Przetarłem szlaki innym sportowym studen-
tom opolskiej WSZiA, teraz celowo tworzone 
są tam grupy dla sportowców. Władze uczelni 
już wiedzą, jaka forma pracy indywidualnej 
jest najbardziej korzystna dla obu stron.

Teraz wróciłeś na uczelnię publiczną, 
a obszar wydaje się bardzo konkretny. 
Dlaczego psychologia?  

Moja kariera była bogata w różne sytu-
acje: w te bardzo przyjemne i te dużo mniej, 
w moc pozytywnych emocji, ale też stresy. 
Obserwowałem ludzi z wielu perspektyw, 
miałem relacje z trenerami, prezesami, ko-
legami… Ten bagaż doświadczeń utwierdza 
mnie w przekonaniu, że każda drużyna po-
winna mieć psychologa na co dzień. Nie tylko 
wtedy, gdy coś trzeba będzie poprawić.
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jąc, obcuję dwa razy z tą samą treścią, robię 
także dużo notatek. Staram się też zachować 
systematyczność, z biologicznych podstaw 
zachowania człowieka mieliśmy bardzo gru-
bą książkę i wejściówkę z ogromu materiału 
przed każdymi ćwiczeniami, dzięki czemu 
zamiast zakuwać na egzamin, zrobiłem so-
bie powtórzenie, odświeżyłem pytania, któ-
rej już padały, i to mi wystarczyło. Tak samo 
było w przypadku innych przedmiotów, sys-
tematyczne uczenie pomaga w rozkładaniu 
materiału.

Trzymam się określonego planu i nawet 
jadąc z meczu, zmęczony, muszę zrobić swoje, 
poczytać notatki, inaczej zrobię sobie zaległo-
ści, a wtedy przed samą sesją nie będzie nawet 
cienia szansy, żeby to wszystko szybko opa-
nować. Teraz bardzo doceniam to, ile godzin 
spędzamy w autokarze (śmiech).

A jak integracja z pierwszakami z UG, 
czy wszyscy przywykli już do starszego 
kolegi z roku?  

Oczywiście, różnica wieku jest odczuwal-
na, bo to niekiedy 20 lat, więc jestem w życiu 
na zupełnie innym etapie, ale moja grupa IV 
to prawdziwa petarda! Dużo różnych osobo-
wości, rozmaite charaktery, natomiast wszy-
scy bardzo się wspieramy. Rozumiemy się 
i pomagamy sobie tak, żeby nikt nie został 
w tyle, a robiąc wspólne projekty na ćwicze-
nia, uzupełniamy się wiedzą. No i mamy 
wspólny cel – dalszy samorozwój.

nich rozwiązań byłoby mi znacznie trudniej. 
Jestem wdzięczny całej kadrze za wyrozu-
miałość. Wiem, że to dopiero początek naszej 
współpracy, ale determinacji mi nie brakuje. 

Samej nauki faktycznie jest bardzo dużo 
i trochę mnie to zaskoczyło. Dwa tygodnie 
zajęło mi wdrożenie się do tej nowej sytuacji, 
bo jednak aktualny tryb studiowania i stopień 
trudności niektórych przedmiotów jest dla 
mnie nowym wyzwaniem, ale tu ponownie: 
ukłon w stronę wykładowców – sporo zosta-
je w głowie z zajęć, bo naprawdę słucha się 
ich świetnie.

Jestem typem, który szybko się kładzie 
i wstaje odpowiednio wcześniej, żeby się 
uczyć. Próbowałem uczyć się wieczorami, ale 
to się mijało z celem, bo byłem zbyt zmęczo-
ny po treningach. Niby z punktu widzenia 
psychologicznego jest udowodnione, że naj-
lepiej jest wyspać się po przeczytaniu tego, 
co ma zostać w głowie, ale ja tak nie potrafię 
(śmiech). Wstaję przed rodziną, uczę się do 
porannego treningu z przerwą na odprowa-
dzenie młodszego syna do przedszkola i za-
czerpnięcie świeżego powietrza. Organizm 
przystosował się już do tego planu dnia, nie 
odczuwam spadku energetycznego, nie stano-
wi to dla mnie problemu fizycznego. Widzę, że 
mogę taki tryb kontynuować.

Jak utrwalasz materiał?  
Muszę mieć wszystko napisane i przepi-

sane. Czytając coś, a następnie to przepisu-

MARIUSZ WLAZŁY
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nie zagrali na wybudowanej na Euro 
2012 Donbas Arenie. I nic nie wska-
zuje na to by szybko – o ile kiedykol-
wiek – miało się to zmienić.

ZAKAZANE MECZE
Rosyjska agresja na Ukrainę 

pchnęła UEFA do podjęcia jeszcze 
jednej decyzji: zatroszczenia się o to, 
aby ani reprezentacje, ani kluby z obu 
krajów nie grały ze sobą w rozgryw-
kach międzynarodowych. Podobnie 
jak w przypadku m.in. Kosowa 
i Serbii oraz Armenii i Azerbejdżanu 
chodzi o niedawanie pretekstu do 
jakichkolwiek politycznych demon-
stracji ze strony kibiców i samych 
zawodników. 

Tym samym we wszystkich 
nadzorowanych przez UEFA rozgryw-
kach obowiązuje zasada, że ukraiń-
skie i rosyjskie kluby oraz reprezen-
tacje nie mogą trafić do jednej grupy. 
Wpaść mogłyby na siebie dopiero 
w półfinale czy finale, ale na to nie 
pozwalają im niedostatki sportowe. 
Wyjątkiem jest futsal – halowa od-
miana piłki nożnej. 

W lutym tego roku Ukraina i Ro-
sja zagrały w półfinale mistrzostw 
Europy w Amsterdamie. Wziąwszy 
pod uwagę napiętą sytuację politycz-
ną, niektórzy wieszczyli boiskową 
wojnę. Skończyło się na kilku prze-
śmiewczych hasłach ze strony grupki 
ukraińskich fanów i oprotestowanych 
przez Rosjan koszulkach, w których 
zagrali Ukraińcy. Znajdowały się na 
nich konturowa mapa Ukrainy z Kry-
mem i hasło „Chwała Ukrainie”. Rosja 
wygrała 3:2. 

Skoro kibicom odebrano szanse 
na wykrzyczenie swoich poglądów 
i wybuczenie rywali na stadionach, 
musieli znaleźć substytut. I znaleźli.

Przekonał się o tym piłkarz 

się powrotu drużyn do własnych 
rozgrywek. 

De facto w krymskich klubach 
rządzili jednak Rosjanie. Na doda-
tek już wówczas do UEFA szerokim 
strumieniem płynęły pieniądze 
Gazpromu, który od lat ociepla swój 
wizerunek w blasku najlepszych 
piłkarzy świata, sponsorując Ligę 
Mistrzów. 

Poza tym rosyjski minister 
sportu Witalij Mutko zasiadał we 
władzach FIFA; organizacji, która 
wybrała Rosję na gospodarza piłkar-
skich mistrzostw świata w 2018 roku 
i która – mimo napaści Rosji na Ukra-
inę – ani przez moment nie rozważa-
ła przeniesienia tego turnieju.

Nad wyjściem z sytuacji oficjele 
UEFA głowili się kilka miesięcy. 
W końcu zapadła decyzja: krymskie 
kluby nie mogą grać w Rosji. Ale na 
Ukrainę też nie wróciły. Powołano 
dla nich osobną ligę, nadzorowaną 
bezpośrednio przez UEFA. Sprawie-
dliwy werdykt? Raczej wygodnic-
two, które mogło zadowolić jedy-
nie Rosjan. 

Chociaż drużyn z półwyspu 
nie udało się wcielić w ich system 
ligowy, Moskwa zyskała pretekst do 
narracji: Krym nie jest ukraiński, 
skoro zespoły z półwyspu nie grają 
w ukraińskiej lidze.

Drugi cios ukraińska piłka – 
podobnie jak cały kraj – otrzymała 
w Donbasie. W 2014 roku w najwyż-
szej lidze występowały trzy drużyny 
z tego regionu. Rok później Meta-
lurg Donieck już nie istniał, a Zoria 
Ługańsk i Szachtar Donieck musiały 
sobie znaleźć nowe domy. Ten ostatni 
początkowo mecze „domowe” rozgry-
wał w oddalonym o 1200 kilometrów 
Lwowie. Kolejnymi przystankami 
były Charków i Kijów. Trzynastokrot-
ni mistrzowie Ukrainy od ośmiu lat 

Ostatni raz piłkarskie reprezen-
tacje Rosji i Ukrainy spotkały 
się na boisku dwadzieścia trzy 
lata temu. Kluby z obu państw 

nie grały przeciwko sobie od jedena-
stu. W związku z więcej niż napięty-
mi relacjami rosyjsko-ukraińskimi 
reset tych statystyk od 2014 roku 
utrudnia zarządzająca europejskim 
futbolem UEFA.

ZAMACH NA UKRAIŃSKĄ PIŁKĘ
W marcu 2014 roku Rosja doko-

nała aneksji Krymu. Na budynkach 
instytucji publicznych zawisły 
rosyjskie flagi, a w miastach półwy-
spu władzę zaczęli sprawować ludzie 
wierni Kremlowi. Rosjanie szybko 
wzięli się również za krymski futbol. 

Drużyny z Jałty, Sewastopola 
i Symferopola jeszcze w maju grały 
w rozgrywkach ukraińskich. W sierp-
niu występowały już w trzeciej lidze 
rosyjskiej. W międzyczasie zmienio-
no im nazwy, adresy, a w składach 
znaleźli się wyłącznie Rosjanie. 

Na pierwszy w nowej rzeczywi-
stości mecz, między Tawriją Symfero-
pol Krym a Klubem Sportowym Floty 
Czarnomorskiej Sewastopol, przyszły 
tłumy kibiców z rosyjskimi flagami. 
Piłkarze wchodzili na boisko, niosąc 
balony w biało-niebiesko-czerwo-
nych barwach Rosji, a spotkanie 
poprzedziło odegranie rosyjskiego 
hymnu. Poprzez futbol Rosja próbo-
wała usankcjonować swoją obecność 
na Krymie.

Sytuacja zrobiła się niewygodna 
dla UEFA. Zgodnie z jej przepisami 
kluby z danego państwa nie mogą 
występować w rozgrywkach innego 
kraju, a przecież aneksja Krymu nie 
została przez świat zaakceptowana. 
I na tym Ukraińcy oparli swoją skar-
gę do piłkarskiej centrali, domagając 

Ukraińsko-rosyjski futbol zakazany
Jeszcze kilka miesięcy przed inwazją na Krym i wybuchem wojny w Donbasie Rosjanie i Ukraińcy 

poważnie planowali powołanie wspólnej ligi, a przez ponad trzy dekady mieli jedną reprezentację. 
Dziś piłka nożna dzieli oba kraje.
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Jewhen Selezniow, który po transfe-
rze do rosyjskiego Kubania Krasno-
dar wypadł ze składu reprezentacji 
Ukrainy. Fani zarzucali mu zdradę 
i kolaborację z wrogiem. Jarosławowi 
Rakickiemu oberwało się z kolei za 
nieśpiewanie hymnu. 

Część kibiców podejrzewała 
ówczesnego zawodnika Szachtara 
Donieck o sympatyzowanie z separa-
tystami. Kiedy w 2018 roku podpisał 
kontrakt z Zenitem Sankt Peters-
burg, drzwi do gry w ukraińskiej 
kadrze zostały przed nim zamknięte. 
Po drugiej stronie patriotycznego 
barometru znalazł się Roman Zozul-
ja, który pieniądze ze zlicytowanego 
medalu za grę w finale Ligi Europy 
przekazał ukraińskiej armii. 

A przecież jeszcze w 2013 roku 
nastroje były zupełnie inne. W Mo-
skwie i Kijowie rozegrano wówczas 
Turniej Zjednoczenia, w którym wzię-
ły udział Szachtar, Dynamo Kijów, 
petersburski Zenit i Spartak Moskwa. 
Miał to być kamień węgielny pod 
powołanie wspólnej rosyjsko-ukraiń-
skiej ligi. Patronem tego pomysłu był 
szef Gazpromu Aleksiej Miller. 

Mimo że piłkarskie władze 
oraz kluby w obu krajach były żywo 
zainteresowane takim projektem, 
zgody na jego realizację nie wyraziła 
FIFA. Pomysłodawcy zapowiadali, 
że przechowają swoje plany do czasu 
zmiany władz światowej piłki. Ale 

oprócz nich zmieniła się też sytuacja 
geopolityczna – wspólną superligę 
pogrzebała wojna.

NIEPODLEGŁE TRYBUNY
Za superligę można uznać ligę 

radziecką. Rozgrywano ją co prawda 
w granicach jednego państwa, ale 
niesnaski między poszczególnymi 
republikami ZSRR były i na boisku, 
i na trybunach aż nadto widoczne. 

Stadiony tworzyły swego rodzaju 
enklawy, gdzie władza przymyka-
ła oczy na narodowościowe hasła. 
Na trybunach ukraińskich klubów 
rozbrzmiewały przyśpiewki o wolnej 
Ukrainie, niepodległej ojczyźnie czy 
żółto-niebieskiej fladze. Oczywiście 
tolerancja politruków miała swoje 
granice i w latach 80. Karpaty Lwów 
musiały tłumaczyć się ze „zbyt ukra-
ińskiego składu”.

Śmiałość Ukraińców od lat 60. 
rozbudzały sukcesy kijowskiego 
Dynama – pierwszego powojenne-
go mistrza ZSRR spoza Moskwy. 
Dynamo wygrywało ligę radziecką 
rekordowe trzynaście razy, a tytuły 
zdobywały też dwa inne ukraińskie 
kluby: Dnipro Dniepropietrowsk i Zo-
ria Wołoszyłowgrad (dziś Ługańsk). 
Ukraińscy piłkarze jedenastokrotnie 
byli wybierani najlepszymi zawodni-
kami rozgrywek i stanowili o sile ra-
dzieckiej reprezentacji. Ołeh Błochin 

i Ihor Bielanow otrzymali Złotą Piłkę 
dla najlepszych piłkarzy w Europie.

Po rozpadzie Związku Radziec-
kiego reprezentacje Rosji i Ukrainy 
spotkały się tylko dwa razy. Na pierw-
szy mecz, na Stadionie Olimpijskim 
w Kijowie, przyszło ponad 82 tysiące 
osób. Ukraina wygrała. W rewanżu 
w Moskwie, w ostatnich minutach 
wyrwała Rosjanom remis, pozbawia-
jąc ich szans na awans na Euro 2000. 
W bezpośredniej rywalizacji Ukraińcy 
pozostają więc niepokonani.

Czy w czasie, gdy nad krajem 
roztacza się zewnętrzna agresja, 
piłka nożna ma w ogóle jakiekolwiek 
znaczenie? 

Gdyby nie miała, Rosjanom nie 
byłoby tak spieszno z zagrabianiem 
grających na Krymie drużyn, a se-
paratyści z Doniecka i Ługańska nie 
tworzyliby naprędce swoich piłkar-
skich reprezentacji, niemających 
wielu chętnych do rywalizacji, ale na 
nią gotowych. 

Futbol już dawno stał się sprawą 
polityczną, a także nośnikiem na-
rodowościowych i wizerunkowych 
przesłań. Anatolij Popow, wiceprezes 
Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej, 
grzmiał już w 2014 roku:

Krym znajduje się pod czasową 
okupacją, ale to terytorium Ukrainy. 
Nasz rząd zrobi wszystko, aby odzyskać 
półwysep, a my zrobimy wszystko, żeby 
odzyskać krymską piłkę.

Ukraińsko-rosyjski futbol zakazany

Michał Banasiak

Współpracownik Instytutu Nowej Europy. Specjalizuje się w relacjach sportu 
i polityki. Autor analiz, komentarzy i wywiadów z zakresu dyplomacji 
sportowej i polityki międzynarodowej. Były dziennikarz Polsat News 
i wysłannik redakcji zagranicznej Telewizji Polskiej.
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Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

re diagnozy sprawią, że obrócimy 
krytyczne spojrzenie na samego 
wściekłego scenarzystę. Ostatecznie 
jednak nie interesują nas wskaza-
ni winni, a to, jaki obrót przyjmą 
sprawy w tym krzywym zwierciadle, 
czyli liczne wspaniale pomyślane, 
absurdalne sytuacje, do jakich docho-
dzi. Trafna czy nie, przeszarżowana 
i konfundująca Sieć to wzorcowa 
satyra, która unika najgorszych 
pułapek, nawet jeśli w inne wskakuje 
z religijnym zapałem.

Film Sieć może wydawać się 
przykładem tego, że wbrew 
popularnej konwencji reżyser 
to niekoniecznie najważniej-

szy z twórców filmu. Mowa jest co 
prawda o Sidneyu Lumetcie, który 
w tej samej dekadzie wyreżysero-
wał Pieskie popołudnie, wcześniej 
m.in. Dwunastu gniewnych ludzi czy 
Lombardzistę, a przez następnych 
trzydzieści lat wiele innych udanych 
filmów. Tym razem jednak nawet na-
pisy początkowe nietypowo głoszą, 
że Sieć to film by Paddy Chayefsky, 
czyli w pierwszej kolejności dzieło 
scenarzysty, który zdobył zresztą za 
nie trzeciego, rekordowego Osca-
ra. Dla widzów zaznajomionych 
z poprzednią satyrą Chayefsky’ego 
(Szpitalem) jego ręka będzie wyraźnie 
widoczna, ale docenią oni także, co 
Lumet zrobił z otrzymanym mate-
riałem.

Jak mówi niekoniecznie po-
trzebny narrator, jest to opowieść 
o Howardzie Beale’u (Peter Finch, 
Oscar za rolę pierwszoplanową). 
Ten szanowany prezenter telewizyj-
ny traci pracę ze względu na słabą 
oglądalność programu i nie mając nic 
do stracenia, ogłasza, że za tydzień 
popełni samobójstwo na wizji. 

Gdy jego przyjaciel Max Schu-
macher (William Holden) pozwala 
mu przeprosić widzów i ocalić twarz, 
Beale zamiast tego ze wściekłością 
opowiada, że skończyły mu się kłam-
stwa. Następuje zwrot – widownia 

jest zachwycona tyradą Beala, a mło-
da, ambitna producentka Diana Chri-
stensen (Faye Dunaway, Oscar za 
rolę pierwszoplanową) postanawia to 
wykorzystać wraz ze swoim przeło-
żonym Frankiem Hackettem (Robert 
Duvall). Beale otrzymuje program, 
w którym, zainspirowany przez 
sny i głos w głowie, do utraty tchu 
wygłasza kazania. Tymczasem Max 
Schumacher traci pracę za sprawą 
Hacketta, nawiązuje romans z Dianą 
oraz opuszcza swoją żonę Louis 
(Beatrice Straight, Oscar za rolę dru-
goplanową). Christensen natomiast 
pracuje nad nowym programem… 
Godzina Mao Tse-tunga z udziałem 
prawdziwych terrorystów. 

Lumet sprawnie żongluje po-
szczególnymi wątkami, ale nawet on 
nie jest w stanie ująć w ryzy ekscen-
tryzmów scenariusza Chayefsky’ego. 
Każda z wymienionych postaci, 
a także kilka innych, długo i wściekle 
peroruje, często z użyciem trudnych 
słów. W przypadku nowego szefa 
sieci Arthura Jensena (Ned Beatty) 
jest to solidne kilka stron tekstu 
o nowym porządku świata, w którym 
najważniejszy jest pieniądz i korpo-
racje. Wszystko to nie zmierza do 
konkluzji, która wyjaśniłaby puentę 
całej historii. 

Film jest często chwalony jako 
proroczy, ale dla współczesnego 
widza nie będzie łatwo ocenić, co 
przewidział na temat amerykańskiej 
telewizji, a co wyolbrzymił. Niektó-

SIEĆ
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Film zawiera usprawiedliwienie 
dla faktu, jak mądry i zrównoważo-
ny jest chłopiec –  matka nauczyła 
go rozumieć własne uczucia i pano-
wać nad nimi z pomocą podręczni-
kowych chwytów. Oczywiście, że nie 
przynosi on epitetów z podwórka, 
a z internetu uczy się jedynie sto-
sunkowo ciekawych teorii spisko-
wych. Niestety ten chłopiec nie ma 
nawet okazji skonfrontować swojego 
wychowania w spotkaniu z mniej 
ułożonym rówieśnikiem. Oczywi-
ście, że tak uporządkowane i uprzy-
wilejowane dzieciństwo może być 
magiczne i szczęśliwe, ale czy trzeba 
nas do tego przekonywać?

nawet bez kodu jest w stanie wiele 
zgadnąć, np. wtedy, gdy testuje go 
psychiatra Lilith Ritter (Cate Blan-
chett). Ośmielony postanawia wy-
płynąć na głębokie wody i zapolować 
na grube ryby, angażując w to panią 
doktor znającą czułe punkty postaci 
z wysokich sfer.

Jak w każdym dobrym filmie 
noir, intryga nie może się dobrze 
skończyć. Jest to bardzo ciekawa 
opowieść dzięki nietypowym cyr-
kowym elementom, ale też dobrze 
skonstruowana. Widzów, którzy 
obejrzą poprzednią ekranizację 
książki, czeka szczególna przyjem-
ność analizowania stosunkowo 
subtelnych różnic. Przykładowo 
tym razem Molly gorzej znosi pracę 
oszustki, a Stanton w wykonaniu 
Coopera ma mniej religijnego zapału 
niż interpretacja Tyrone’a Powera 
z lat 40. W filmie Del Toro kostiu-
my, scenografia i każdy rekwizyt są 
dopracowane w rzadko spotykanym 
stopniu; jego pasja do materiału źró-
dłowego, epoki i gatunku są ewident-
ne. Nawet widz, któremu ta pasja się 
nie udzieli, powinien ją docenić.

Gdy bohater C'mon C'mon John-
ny (Joaquin Phoenix) spotyka 
po długim czasie swojego 
siostrzeńca Jesse’ego (Woody 

Norman), od razu jest zachwycony. 
Johnny jest też zachwycony podczas 
każdej ich następnej interakcji, chyba 
że akurat dziecko przez chwilę jest 
kapryśne. Wtedy uczy się najwięcej, 
chociaż musi omówić zaistniałą 
sytuację z matką Jesse’ego Viv (Gaby 
Hoffmann), znajomymi i samym 
Jessem, a także dłuższy czas nad 
nią pomyśleć.

Na początku filmu Johnny 
postanawia zająć się siostrzeńcem, 
którego matka wyjeżdża namówić 
męża na wizytę w szpitalu psychia-
trycznym. Opanowanie tej sytuacji 
nie zajmie długo, bo w sam raz tyle, 
aby chłopcy odbyli przygodę. Tak się 
składa, że Johnny jest dziennikarzem 
radiowym, który jeździ po kraju, aby 
przeprowadzać wywiady z dziećmi 
i bierze ze sobą Jesse’ego. Dzieci 
chętnie opowiadają o swoich lękach 
i nadziejach, kryzysie klimatycznym 
czy rasizmie w subtelny sposób, jaki 
możemy znać ze świadomych spo-
łecznie kampanii marketingowych. 
Na szczęście Johnny nie znieczulił 
się jeszcze na dziecięcą mądrość, 
a w dodatku jego słuchający muzyki 
klasycznej siostrzeniec jest geniu-
szem w tej dziedzinie. Niektóre jego 

wypowiedzi usłyszymy wielokrotnie 
dzięki magii dyktafonu, np.: rzeczy, 
które planujesz, nigdy się nie wydarzają. 
Wydarzają się rzeczy, o których nigdy 
byś nie pomyślał.

Dlaczego Jesse odbiegł od wujka 
i wskoczył do autobusu? Musiał 
sprawdzić, czy wujek będzie za nim 
podążał, bo potrzebuje opiekuna, 
któremu naprawdę może zaufać. 
Dlaczego Johnny odruchowo chciał 
skłamać, gdy siostrzeniec zapytał go, 
dlaczego pokłócił się z jego matką? 
Mężczyzna doradzał siostrze, aby 
opuściła chorego psychicznie męża, 
ale oczywiście nie powinien był. 
Chciał skłamać, bo jako dorosłemu 
brakuje mu autentyczności i szcze-
rości, których nieskończone pokła-
dy ma Jesse.

C'mon C'mon nie jest filmem 
pozbawionym uroku i może się 
podobać, a już na pewno wizualnie. 
Stanowi jednak ślepy zaułek i dziwne 
ekstremum. Pozornie jest złożony 
z codziennych sytuacji i zwykłych 
rozmów, ale już w zamierzeniu mają 
być one wszystkie bardzo pouczające. 
Nic nie przełamuje jednego tonu, 
który wybrzmiewa przez cały film. 
Choroba ojca chłopca czy matki 
Johnny’ego i Viv w retrospekcjach to 
nie są sytuacje, które robią się szo-
kujące, brzydkie czy doprowadzają 
bohaterów do łez. 

gdzie jedni zarabiają, przewidując 
przyszłość i rozmawiając z ducha-
mi, a inni, jak niegdyś popularna, 
prawdziwa atrakcja świr (ang. geek) 
odgryzają głowy żywym kurczakom 
za miejsce do spania w klatce i daw-
kę alkoholu.

Stanton Carlisle (Bradley Co-
oper) natrafia na taki cyrk i pozna-
je całe grono barwnych postaci: 
bezwzględnego właściciela Clema 
(Willem Dafoe), młodą Molly, która 
udaje, że znosi ogromne napięcie 
elektryczne, czy Madame Zeenę, 
która z pomocą kodu stworzonego 
wraz z mężem alkoholikiem Pete’em 
(David Strathairn) udaje medium. 
Gdy Stan odkrywa w sobie talent do 
odczytywania poszlak i manipulowa-
nia ludźmi, a także wchodzi w posia-
danie kodu, wraz z Molly wyrusza do 
wielkiego miasta, żeby robić karierę 
na salonach. 

Dzięki kodowi Molly jest w sta-
nie między wierszami przekazywać 
Stantonowi treść pytań od publicz-
ności za pomocą pewnych akcentów, 
a on udaje, że na drugim końcu sali 
wyczuwa, czego pragną ci ludzie. Ale 

C'MON C'MON
REŻ. MIKE MILLS, PROD. USA, 108 MIN

ZAUŁEK KOSZMARÓW
REŻ. GUILLERMO DEL TORO,
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Każde poprzednie dzieło 
Guillermo del Toro zawierało 
elementy fantastyczne, ale nie 
tym razem. Zaułek koszmarów 

to druga adaptacja powieści Wil-
liama Lindsaya Greshama, która 
posłużyła już za podstawę klasycz-
nego filmu noir o tym samym tytule. 
To mroczny kryminał osadzony 
w nietypowym cyrkowym otoczeniu, 
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Jak napisać  
skuteczny biznesplan?

• opis oferowanych produk-
tów lub usług – warto zwrócić 
uwagę na atrakcyjność wzglę-
dem konkurencji, gdyż wszelkie 
certyfikaty lub patenty podnoszą 
ich wartość;

• analiza rynku i konkurencji 
– ma na celu zbadać konkurencję 
i rynek, na którym będzie dzia-
łać firma; 

• zarządzanie kadrą pracowni-
czą – decydując się na zatrudnie-
nie pracowników, należy opisać 
ich kwalifikacje, kompetencje, 
zakres obowiązków, zajmowane 
stanowiska, system płacowy/
motywacyjny; 

• przedmiot finansowania 
– dotyczy zakresu i wyceny 
elementów inwestycji, zaplecza 
technicznego i możliwych źródeł 
finansowania inwestycji;

• analiza SWOT – umożliwia 
określenie pozycji rynko-
wej firmy, wskazując na jej 
mocne i słabe strony, a także 
szanse i zagrożenia płynące 
z otoczenia; 

• strategia marketingo-
wa – wskazuje zamiary firmy 
w zakresie marketingu, np. plan 
sprzedaży, metody produkcji czy 
dane o wyposażeniu firmy;

• plan finansowy – zawiera ze-
stawienie przychodów i kosztów, 
prognozę finansową w postaci 
rachunku zysków i strat, bilans 
mierzący rozwój firmy w danym 
czasie oraz rachunek przepły-
wu gotówki.

Wymienione wyżej elementy 
biznesplanu to podstawa. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby je bardziej 
rozbudować.

przygotowany biznesplan ułatwi ich 
podejmowanie. 

Spisanie na papierze wszystkich 
pomysłów uporządkuje dotychczaso-
we informacje. Dzięki temu możliwe 
będzie spojrzenie na własny biznes 
z różnych perspektyw, a informacje 
te będą kluczowe przy podjęciu decy-
zji o rozpoczęciu bądź zaniechaniu 
działalności. 

Solidnie opracowany biznesplan 
ułatwi prowadzenie działalności go-
spodarczej, zwłaszcza w początkowej 
fazie, dzięki jasno określonym celom 
oraz sposobach ich realizacji. Wiele 

świetnych pomysłów nie zostało 
wdrożonych w praktyce z powodu 
braku lub słabo przygotowanego 
biznesplanu, czego efektem była 
przedsiębiorcza klęska.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ 
BIZNESPLAN?

Nie istnieje idealny wzorzec, jed-
nak można wskazać najważniejsze 
elementy biznesplanu, które znajdą 
zastosowanie w każdej branży. Biz-
nesplan powinien być sporządzony 
w sposób przejrzysty, zrozumiały, 
wiarygodny oraz w oparciu o aktu-
alne dane. Do jego najważniejszych 
elementów zalicza się:

• streszczenie przedsięwzięcia 
– jest to skrócona wersja całego 
biznesplanu, która ma przekonać 
o sukcesie planowanego przed-
sięwzięcia;

• opis działalności – precyzuje 
krótko- i długoterminowe cele, 
misję i wizję firmy, potrzebne 
zasoby i strukturę organizacyj-
ną (np. podział obowiązków na 
różnych stanowiskach pracy);

S kuteczny biznesplan to 
połowa sukcesu, ponieważ 
pozwala ocenić zarówno 
opłacalność, jak i wszelkie 

ryzyka związane z planowanym 
przedsięwzięciem.

CO TO JEST BIZNESPLAN?
Jest to plan biznesu (z ang. busi-

ness plan) sporządzany przeważnie 
w formie dokumentu przez przyszłe-
go przedsiębiorcę. Zawiera przyszło-
ściową koncepcję rozwoju firmy oraz 
szczegółowe opisy krótko- i długo-

terminowych celów planowanego 
przedsięwzięcia. Biznesplan tworzy 
się zazwyczaj w fazie planowania 
podjęcia działalności gospodarczej 
bądź w celu poszerzenia profilu 
dotychczasowej działalności. 

Głównym celem każdego przed-
siębiorstwa jest maksymalizacja 
zysków, a stworzenie biznesplanu 
i jego konsekwentne realizowanie 
wspomaga ten proces. Często jego 
opracowanie jest wręcz koniecz-
ne. Dzieje się tak w sytuacji, gdy 
przyszły przedsiębiorca ma zamiar 
ubiegać się w instytucji zewnętrznej 
(np. w Urzędzie Pracy) o dotację lub 
kredyt na założenie działalności 
gospodarczej. 

Można powiedzieć, że dla przed-
siębiorcy stworzenie biznesplanu jest 
tym samym, co napisanie CV przez 
osobę szukającą pracy.

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ 
BIZNESPLAN?

Problemy mogą pojawić się przy 
faktycznym zarządzaniu firmą, 
kiedy konieczne będzie podejmo-
wanie ważnych decyzji, które mogą 
nieść za sobą różne skutki. Wcześniej 

Planując rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, trzeba pamiętać, że sam pomysł na 
biznes to dopiero początek drogi. Warto przełożyć go na biznesplan, ponieważ brak konkretnego 
planu działania jest szybką i prostą drogą do biznesowej porażki.

Edyta Śpiewak

Można powiedzieć, że dla przedsiębiorcy stworzenie biznesplanu  
jest tym samym, co napisanie CV przez osobę szukającą pracy.
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nymi wzorami oraz modelami. Jest 
to częściowa prawda, bez tego nie 
da się określić rentowności przed-
sięwzięcia, spodziewanych wyników 
oraz dowiedzieć się, jak najlepiej 
funkcjonować na rynku. Także tego, 
czy nasz pomysł w ogóle ma racje 
bytu. Bez szerokiej, obiektywnej 
analizy rynku i potencjału bizneso-
wego nie da się pozyskać inwestora, 
ale i nie powinno się samemu star-
tować. Powód jest prosty – łatwo 
spalić pomysł na starcie oraz popaść 
w tarapaty finansowe w bardzo 
szybkim tempie.

Czy jest to idealne podejście? 
Również nie. Nadmierna ostrożność 
i analityka potrafią sparaliżować 
decyzyjność i nie pozwolić na od-
powiednie działanie w najlepszym 
czasie. Bez przywództwa i obranego 
kierunku żaden statek nie wypły-
nie, a jeśli już, to spóźniony. Wielu 
potencjalnych przedsiębiorców nie 
decyduje się na prowadzenie biznesu 
ze względu właśnie na brak odpo-
wiedniej motywacji lub strach przed 
ryzykiem, które odpowiednio zdia-
gnozowali i oszacowali. Ile takich 
przełomowych pomysłów pozostało 
w sferze marzeń wyłącznie z tych 
powodów? Nigdy się nie dowiemy.

IDEALNY MODEL
W biznesie potrzebne jest zarów-

no mędrca szkiełko i oko, jak i czucie 
oraz wiara. Dopiero taki mix elemen-
tów tworzy kompletną postać gotową 
do podjęcia drogi przedsiębiorcy. 
Jeśli komuś brakuje powyższych 
cech, powinien w ramach budowania 
zespołu kompletować na pokład oso-
by właśnie z takim podejściem.

Rzucić wszystko i poświęcić się z dnia na dzień swojemu pomysłowi biznesowemu, czy  
poświecić wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy na analizę rynku, opracowanie modelu  
biznesowego, by na końcu odpuścić, gdyż przeraża nas ryzyko, a wewnętrzny ogień już wygasł? 

i nieomylności swojego modelu bizne-
sowego. Taka pewność siebie jest po-
zytywna, jednak wielokrotnie może 
przyczynić się do równie szybkiego 
upadku. W Polsce pierwszych trzech 
lat działalności nie przeżywa nawet 
do 80% wszystkich przedsiębiorstw. 

Jest wiele przyczyn takiego stanu 
rzeczy, poza typowymi problemami 
biurokratycznymi i podatkowy-
mi jednym z wiodących powodów 
jest spadek motywacji założycieli 
i rozczarowanie dotychczasowymi 
osiągnięciami. Romantyczne opium 
przestaje działać, rynek weryfiku-
je nasz pomysł, karuzela marzeń 
przestaje wirować i nagle wszystkie 
piękne wizje rozbijają się o rzeczywi-
stość i twarde dane.

Romantyzm stawiał również 
na indywidualizm, który w biznesie 
nie jest najlepszym przyjacielem. 
Przywództwo jest niezbędną cechą 
przedsiębiorcy i gdy jest to pozy-
cja otwarta, znacznie zwiększa się 
szansę na sukces. Niestety zdarzają 
się również osoby zamknięte na 
współpracę i tworzenie synergii 
w wielu obszarach. Strach przed kra-
dzieżą pomysłu, brak wymiany zdań 
i konfrontacji założeń z osobami 
zewnętrznymi często prowadzi do 
nieprawidłowych wniosków i szyb-
kiego zniechęcenia.

TWARDZIEJ STĄPAĆ PO ZIEMI 
SIĘ NIE DA

Oświecenie głosiło prymat 
rozumu i logiki jako głównych 
narzędzi wspomagających poznanie 
i podejmowanie decyzji. Wiele osób 
utożsamia przedsiębiorczość z ana-
lizą matematyczną i zaawansowa-

C o myśli początkujący młody 
startupowiec? Często snuje 
wizję stworzenia czegoś wiel-
kiego i przełomowego. Prze-

widuje szybki rozwój, budowanie 
wielkiego biznesu. Kto by nie chciał 
osiągać kolejnych pięter piramidy 
Maslova w szybkim tempie? 

W biznesie można spotkać dwa 
podejścia, na potrzeby tego arty-
kułu nazwiemy je romantycznym 
i oświeceniowym.

ROMANTYCZNE OPIUM BIZNESOWE
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, niezna-

ne dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej 

gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie oba-

czysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!
 – Adam Mickiewicz,  

                                        Romantyczność 

Romantyzm jest niewątpliwie 
cechą wielu początkujących przedsię-
biorców. Jest to niezbędne podejście, 
wielkie rzeczy nie powstają bez 
wielkich wizji i chęci przełamania 
pewnego zastanego status quo. Takie 
romantyczne plany potrafią nieść na 
duchu, przyprawiać wielu pozytyw-
nych emocji i dawać motywację do 
działania. Jest to paliwo napędowe 
dla wielu pomysłów biznesowych, ale 
i pewnego rodzaju opium, które para-
liżuje części mózgu odpowiedzialne 
za trzeźwą ocenę ryzyka. 

Wielokrotnie można spotkać 
startupowców, którzy są święcie 
przekonani o słuszności pomysłu 

Walka romantyzmu i oświecenia –  
tym razem w biznesie
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W XXI wieku mamy dostęp do wielu kosmetyków            
przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała. Dbanie          
o urodę w dwudziestoleciu międzywojennym różniło się nieco 
od dzisiejszego. Jak wyglądało?

Autorzy poradników kosmetycznych 
dla produktów oferowanych przez 
firmy kosmetyczne proponowali 
alternatywne zamienniki domo-
wej produkcji. Były to przepisy na 
tworzenie kosmetyków z bez-
pieczniejszych, łatwiej dostępnych 
i tańszych produktów. Dzięki temu 
kobiety, głównie ze wsi i małych 
miejscowości, nie mające dostępu do 
drogerii i perfumerii, mogły również 
o siebie dbać. 

Poradniki domowe podawały 
szczegółowe receptury, jak przygoto-
wać np. mydła i inne środki higie-
niczne. Tak przygotowane produkty 
były równie skuteczne, jak te two-
rzone przez przemysł kosmetyczny. 
Wiele metod upiększania do dzisiaj 
nie straciło na swojej aktualności. 

Rok przed wybuchem II wojny 
światowej w naszym kraju działało 
250 miejsc, które produkowało rocz-
nie 3 miliony kilogramów kosmety-
ków, mydeł i perfum. Funkcjonowało 
również około 100 tysięcy przedsię-
biorstw kosmetycznych, gabinetów 
i zakładów fryzjerskich specjalizują-
cych się w pielęgnacji ciała i włosów.

INSTYTUT KOSMETYKI  
LEKARSKIEJ IZIS

Po I wojnie światowej polska 
kosmetologia i przemysł kosme-
tyczny dobrze się rozwijały. Oso-
bą, która stała się przewodniczką 
kobiet w świecie przedwojennych 
czasów kosmetyków, była Helena 
Brzezińska. 

Po zdobyciu edukacji w Paryżu 
Brzezińska w 1927 roku założyła 
Instytut Kosmetyki Lekarskiej Izis, 
który znajdował się w Warszawie 
i był miejscem wielu zabiegów pielę-
gnacyjnych czy produkcji prepara-
tów kosmetycznych. 

W prasie było wiele reklam na 
temat tego miejsca, wytwarzanych 

Na ziemiach polskich pod 
zaborami w dużych miastach, 
takich jak Warszawa, Kra-
ków lub Poznań, tworzono 

pierwsze drogerie. Znajdujące się 
tam produkty nie należały jednak do 
najtańszych, dlatego dostęp do nich 
był ograniczony. 

Takie miejsca zajmowały się 
sprzedażą kosmetyków, produk-
tów do higieny, leków i materiałów 
opatrunkowych. Dawne drogerie 
w odróżnieniu do współczesnych po-
siadały wykwalifikowany personel, 
przypominały zatem bardziej znane 
nam dzisiaj apteki. 

Po odzyskaniu niepodległości 
kobiety zaczęły mocniej dbać o swoją 
urodę. Dbanie o siebie przestało być 
czymś wstydliwym, wręcz przeciw-
nie, na przedwojennych fotografiach 
możemy podziwiać pięknie ucze-
sane, umalowane i ubrane panie. 
Niektóre wyglądały na nich nawet 
bardziej elegancko niż dzisiaj, a nie 
miały przecież dostępu do tak wielu 
kosmetyków do makijażu i pielęgna-
cji. Co zatem tkwiło w sekrecie ich 
pielęgnacji i jak sobie radziły?

ROZWÓJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ 
W PRZEDWOJENNEJ POLSCE

Jeśli chodzi o dziedzinę kosme-
tologii, to w przedwojennej Polsce 
nasz kraj nie był w tej dziedzinie 
archaiczny. Zarówno lekarze, jak 
i przedsiębiorcy dostrzegli nowy 
rozwijający się trend dbania o urodę 
przez kobiety. Na szeroką skalę 
rozwinął się rodzinny przemysł 
kosmetyczny. W kraju zaczęły 
funkcjonować instytuty piękna, 
wydawano czasopisma i poradniki 
o urodzie oraz rozpoczęto produkcję 
kosmetyków. 

Niejedni specjaliści podważali 
działanie tego typu specyfików. 

Dbanie o urodę w czasach 
naszych prababek

Ewelina Makoś
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tam produktów oraz samej założy-
cielki. Instytut zapraszał chętnych 
na zabiegi, porady oraz zachęcał do 
zakupu kosmetyków nawet w cza-
sie okupacji.

LABORATORIUM KOSMETYKÓW 
HIGIENICZNYCH ŚWIT

Kolejną prekursorką była doktor 
Julia Świtalska. Jako autorka wielu 
książek i założycielka instytutu 
piękna była prawdziwym wzorem 
dla naszych prababć. Prowadzone 
przez nią badania nad recepturami 
kosmetyków spowodowały, że roz-
poczęła produkcję swoich własnych 
preparatów, do których wykorzysty-
wała wyłącznie polskie składniki. 

Założyła ona Laboratorium 
Kosmetyków Higienicznych Świt. 
W swoim apartamencie w Warsza-
wie od 1934 r. prowadziła poradnię 
kosmetyczną przy Alejach Ujaz-
dowskich 37 oraz gabinet lekar-
ski, a także organizowała różno-
rodne kursy. 

Produkowano tam preparaty do 
pielęgnacji ciała, cery, włosów czy 
kosmetyki upiększające. Najwięk-
szą popularność zyskały jej: kremy, 
mydła, pudry i inne kosmetyki 
upiększające. Klientki Julii Śwital-
skiej mogły wypróbować również 
najnowsze produkty, takie jak np. 
maska hemoglobinowa. 

Firma, którą stworzyła doktor 
Świtalska, była prawdziwym impe-
rium. W 1939 roku kobieta rozpo-
częła budowę własnej fabryki, ale 
jej plany zostały przerwane przez 
wybuch II wojny światowej.

PRZEMYSŁ MYDLARSKI  
I PERFUMERYJNY  
FRYDERYK PULS S.A.

Innym przykładem firmy ko-
smetycznej był Przemysł Mydlarski 
i Perfumeryjny Fryderyk Puls S.A. 
Było to miejsce, które przetrwało 
dwie wojny światowe, podczas któ-
rych nie zaprzestało produkcji. Fir-
ma zakończyła działalność dopiero 
w czasie rządów władzy ludowej. 

Młody Fryderyk do Warszawy 
przyjechał z Berlina w 1845 roku, 
a w 1852 roku postanowił założyć 
fabrykę mydła. Działała ona bardzo 
sprawnie, z kolejnymi latami biznes 
się rozrastał, zamieniając się w dużą 
firmę kosmetyczną, która miała 
oddziały w Warszawie, Moskwie, 
Petersburgu i Berlinie. 

Wyroby w niej tworzone były 
prezentowane na wielu wystawach, 
a były to przede wszystkim mydła, 
kremy, pudry, wody kolońskie i per-
fumy. Nie różniły się one od pro-
duktów sprowadzanych z zagranicy, 
a dodatkowo były pięknie pakowane, 
dlatego uznawano je za produkty 
wysokiej jakości. Mimo dobrze dzia-
łającego interesu właściciel w 1892 
roku sprzedał fabrykę i wyjechał 
z Polski. 

Firmę przejęła nowa właścicielka 
Klementyna Neprosowa. Kolejne 
lata przynosiły sukcesy i nagrody. 
Fabryce udało się również przetrwać 
trudne czasy wojen, mimo tego, 
że w latach 1914–1918 produk-
cja kosmetyków została mocno 
ograniczona. 

W okresie międzywojennym 
biznes na nowo rozkwitł dzięki 
produkcji wyrobów takich jak mydła, 
kosmetyki kolorowe, kremy do rąk 
i twarzy czy kosmetyki do włosów. 
Produkty były sprzedawane we wła-
snych drogeriach oraz na półkach 
wielu sklepów. Przed wybuchem II 
wojny światowej w fabryce pracowa-
ło ponad 200 osób. 

FABRYKA DOKTORA LEONA  
LUSTRA MIRACULUM

Dzisiaj podział kosmetyków 
ze względu na zastosowanie do 
konkretnego rodzaju skóry wyda-
je się być czymś normalnym, ale 
w Polsce takiego rozróżnienia używa 
się dopiero od 1924 roku. Podział 
zapoczątkował doktor Leon Luster. 
Mężczyzna jako kosmetolog kształ-
cił się najpierw na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a kolejno specjalizację robił w takich 
miastach jak Berlin, Hamburg czy 
Wiedeń. Razem z żoną zamieszkał 
w Krakowie, gdzie wspólnie z inży-
nierem Witoldem Boehemen i Hen-
rykiem Paszkwinem w 1924 roku 
otworzył firmę pod nazwą Preparaty 
Kosmetyczno-Lekarskie Miraculum. 

Na początku była to niewielka 
fabryka, działalność jednak rozwi-
nęła się już po dwóch latach. Doktor 
inwestował duże środki w reklamy 
swoich produktów. Trzeba zazna-
czyć, że jak na tamte czasy promocja 
była prowadzona w sposób nowa-
torski. Oprócz publikowania reklam 
w prasie zapraszano do polecania 
same gwiazdy. Pierwszą amba-
sadorką tej marki została Hanka 
Ordonówna.
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chrześcijan bardzo szybko rozeszła się 
poza granice Hiszpanii. Na przeło-
mie XI i XII wieku wybudowano tam 
przepiękną katedrę, którą można 
podziwiać po dziś dzień. Popularność 
tego miejsca z każdym rokiem staje 
się coraz większa i dziś mówi się, że 
rocznie przybywa do tego miejsca 
około 500 tys. pątników. 

CAMINO JEST DLA KAŻDEGO!
Na pokonanie drogi decydują się 

nie tylko chrześcijanie, którzy, chcąc 
zadośćuczynić za swoje grzechy, 
wybierają ten kierunek, ale również 
wyznawcy innych wierzeń czy ateiści. 

Jedni pokonują kolejne kilometry, 
chcąc przemyśleć swoje dotychczaso-
we życie i uważają, że po dotarciu do 
celu coś się zmieni w ich życiu. Inni 
zaś wybierają tę drogę, by zmierzyć się 
z wyzwaniem pokonania dużej liczby 
kilometrów z całym ekwipunkiem 
na plecach. Jeszcze inni po prostu 
uważają to za atrakcję turystyczną 
i korzystając z różnych środków 
transportu, docierają do celu.

Podczas naszej pielgrzymki 
spotykaliśmy ludzi z każdego zakątka 
świata, w różnym wieku: od dzieci, 

Tu Adam i Ania. Dziś pokrótce 
Wam wyjaśnimy, czym jest dro-
ga świętego Jakuba i dlaczego 
warto ją przejść.

CO TO JEST CAMINO?
Camino de Santiago albo po 

polsku droga świętego Jakuba to 
szlak pielgrzymkowy przemierzany 
przez tysiące pielgrzymów rocznie. 
Prowadzi on do katedry w Santiago de 
Compostela w Galicji w północno-za-
chodniej części Hiszpanii. Do Santia-
go nie ma jednej drogi, a każdy może 
zacząć swoją wędrówkę z dowolnego 
miejsca na ziemi. W wierze chrześci-
jańskiej to jeden z głównych szlaków 
pielgrzymkowych zaraz obok Rzymu 
i Jerozolimy, jest niczym Mekka dla 
muzułmanów. 

Według legend ciało świętego 
Jakuba Starszego, apostoła Jezusa 
Chrystusa i brata Jana ewangelisty, 
zostało przewiezione do Hiszpanii 
z Jerozolimy i zostało złożone w miej-
scu, gdzie stoi teraz katedra. 

Pielgrzymki do grobu jakubowego 
rozpoczęły się już w IX wieku. Wtedy 
też powstał tam pierwszy kościół. 
Wieść o tak ważnym miejscu dla 
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Karesy w podróży

Piesza pielgrzymka do Santiago de Compostela jest czymś 
wyjątkowym, o czym zapewne już nigdy nie zapomnimy.  
Historie ludzi, których tam poznaliśmy, i zapierające dech  
w piersiach widoki już na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
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które rodzice nieśli w nosidełku na 
plecach, po osoby starsze, które z tru-
dem stawiały kolejne kroki. 

Pielgrzymować można na różne 
sposoby. Spotykaliśmy ludzi idących 
pieszo, prowadzących u boku konia, 
który niósł cały ekwipunek, widzieli-
śmy pielgrzymów z osłami czy psami.  

SKĄD ZACZĄĆ PIELGRZYMOWANIE?
Tradycja mówi, że pielgrzym, któ-

ry chce w pełni odpokutować grzechy, 
powinien ubrać się w worek pokutny 
i wyruszyć spod własnego domu. Jeśli 
mieszkamy w Hiszpanii, to pokonanie 
kilkuset kilometrów jest w granicach 
normy, jednak gdy mamy do pokona-
nia kilka tysięcy kilometrów, robi się 
trochę trudniej. 

Najpopularniejszym miejscem do 
wyruszenia jest miejscowość Saint-
-Jean-Pied-de-Port w południowo-
-wschodniej Francji, tuż przy granicy 
z Hiszpanią. To stamtąd wyrusza 
droga zwana Camino Frances i my 
wybraliśmy właśnie ją. Miasteczko 
jest w pełni nastawione na przyjęcie 
pielgrzymów i zaopatruje ich w najpo-
trzebniejsze rzeczy.

SYMBOLE
Szlak, którym podążają piel-

grzymi, wyznaczony jest przez żółte 
muszle lub strzałki. Wszystko zaczęło 
się już w średniowieczu, podczas gdy 
pielgrzymi podążający do grobu św. 
Jakuba wybrzeżem Atlantyku znajdo-
wali muszle przegrzebków i brali je ze 
sobą jako pamiątkę i dowód odbycia 
pielgrzymki. Strzałki zaś zostały 
zapoczątkowane w wiosce O Cebreiro 
na francuskim szlaku. Docierający 
tam pielgrzymi często gubili szlak 
i skarżyli się na to miejscowemu pro-
boszczowi. Ten, chcąc ułatwić drogę 
pielgrzymom, kupił po promocyjnej 
cenie farbę od ludzi, którzy malowali 
aktualnie pasy na ulicy, i zaczął jeź-
dzić co roku i malować na drodze do 
grobu św. Jakuba żółte strzałki. 

Poza miastami szlak jest bardzo 
dobrze oznaczony i trzeba się mocno 
wysilić, by pomylić drogę. Gdy już się 
to stanie, lokalni mieszkańcy zawsze 
zapytają, dokąd się wybieramy i poka-
żą właściwą drogę.

NOCLEGI
Infrastruktura noclegowa na 

trasie Camino Frances jest bardzo 
dobrze rozbudowana. Najczęściej spo-
tykanymi są albergi. Są to schroniska 
skierowane do pielgrzymów i nocować 

tam mogą osoby, które posiadają 
paszport pielgrzyma. Dzielą się na 
prywatne, miejskie oraz parafialne. 
Cena za nocleg waha się między 5 a 20 
euro. Wszystko zależy od tego, kto 
jest właścicielem i zarządcą, w jakiej 
porze roku jesteśmy, w jak dużym 
mieście, jak duże jest to schronisko 
i jakie warunki w nim panują. 

JEDZENIE I PICIE
Nawadnianie i odżywianie się 

są kluczowymi czynnikami dobre-
go stanu zdrowia na pielgrzymce, 
dlatego planując każdy kolejny dzień, 
trzeba zwrócić szczególną uwagę, 
gdzie będziemy mogli coś zjeść lub 
kupić, gdzie nabierzemy wody i czy 
wystarczy nam zapasów na długie 
etapy wędrówki. 

W barach i restauracjach można 
zamówić posiłki dla pielgrzymów. 
Zwykle ich cena waha się między 10 
a 15 euro; składają się z dwóch po-
siłków oraz deseru. Często do takiej 
uczty dostaniemy również butelkę 
wina lub piwo. 

Trudniej było ze śniadaniami. 
Typowym dla Hiszpanów śniadaniem 
jest mały croissant, trochę marmola-
dy i sok lub kawa. Nie przemawiała do 
nas ta forma, bo jak na czymś takim 
przetrwać do godz. 18-19, kiedy 
planowaliśmy zjeść posiłek dla piel-
grzymów? W związku z tym każdego 
poranka szukaliśmy po drodze skle-
pu, gdzie mogliśmy kupić bagietkę, 
ser lub szynkę i jakieś warzywo. 

Woda pitna jest ogólnodostępna 
dla każdego. Nabiera się ją z kraników 
ustawionych przy szlaku. Czasem jest 
ona bardzo smaczna i nie różni się 
od tej w butelce, ale zdarzyło się nam 
nabrać takiej wody, która smakowała, 
jak byśmy pili ją z chlorem.

PASZPORT PIELGRZYMA –  
CREDENCIAL DEL PEREGRINO

Jest to mała składana książeczka, 
która służy pielgrzymom jako swego 
rodzaju poświadczenie, że pokonują 
pielgrzymkę do Santiago de Compo-
stela. W paszporcie każdy pielgrzym 
zbiera pieczątki z miejsc, które od-
wiedził po drodze, gdzie spał lub jadł 
posiłek. Zwykle w paszporcie jest 70 
miejsc na pieczątki. 

Można go kupić za 2 euro w infor-
macji turystycznej, w miejscu, gdzie 
rejestrują się pielgrzymi. Na sam ko-
niec jest to swego rodzaju pamiątka, 
można dzięki niej sobie przypomnieć, 
gdzie się jadło dobry obiad, gdzie było 
wygodne łóżko.

Po dotarciu do Santiago de 
Compostela nasz paszport będzie 
potwierdzeniem przebytych kilome-
trów. Aby uzyskać certyfikat przejścia 
tej drogi, musimy się udać do Biura 
Obsługi Pielgrzyma w Santiago. Po 
odstaniu w kolejce z samego rana do-
stajemy numerek, z jakim będziemy 
przyjęci do biura. Po kilku godzinach 
będziemy mogli wejść i pokazując 
swój paszport pielgrzyma, uzyskać 
certyfikat przejścia danego szlaku 
oraz dokument o liczbie przebytych 
kilometrów.

ILE KILOMETRÓW DZIENNIE?
Do planowania dziennych 

odcinków swojej pielgrzymki trzeba 
podejść bardzo ostrożnie. Opty-
malną dzienną odległością jest ok. 
20–30 kilometrów. Nie można ruszyć 
od pierwszych dni na hurra, bo po 
2–3 dniach nasze nogi odmówią 
posłuszeństwa i niemożliwa będzie 
dalsza droga. 

Lepiej ułożyć sobie na początku 
odcinki po 15–20 kilometrów, a z bie-
giem drogi i kolejnych dni dokładać 
lub odejmować kilometrów. Jeśli 
planujecie kupić bilet na lot, to dajcie 
sobie dodatkowe 2–3 dni więcej, niż 
zaplanowaliście. W drodze nigdy nie 
wiadomo, co się zdarzy.

My przeszliśmy swoją drogę w 26 
dni. Zdarzyły się gorsze dni i wtedy 
robiliśmy po 20 kilometrów, ale zda-
rzały się dni, kiedy byliśmy wypoczęci 
i przechodziliśmy po 40 kilometrów. 
Wszystko zależy od komfortu, sił oraz 
dyspozycji danego dnia.

Po każdy dniu wędrówki warto 
poświęcać około godzinę na stret-
ching i zadbać o odpowiednią ilość 
snu, odpowiednio się odżywiać 
i nawadniać.

NA ZAKOŃCZENIE
Trudy każdego dnia, nieprzespa-

ne noce czy odciski, które leczyliśmy 
jeszcze kilka tygodni po powrocie 
do domu, są warte tej przygody. My 
na pewno jeszcze się wybierzemy na 
szlak św. Jakuba. 

BUEN CAMINO! 

 O NASZEJ PIELGRZYMCE I INNYCH  
WYPRAWACH MOŻECIE POCZYTAĆ NA 
INSTAGRAMIE: KARESYWPODROZY  
ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ  
KARESYWPODROZY.PL 
ZAPRASZAMY! 
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WPŁYW SERIALI I FILMÓW  
NA NASZE ŻYCIE

Przy okazji rozmów na temat 
serwisów strumieniowych warto 
sobie zadać jeszcze pytanie, jaki 
wpływ ma oglądanie filmów i seriali 
na nasze życie. Badania poświęcone 
temu aspektowi wykazują zarówno 
pozytywne, jak i negatywne skutki; 
wszystko w zależności od czasu, 
jaki przeznaczamy na oglądanie, ale 
również od indywidualnego przyswa-
jania odbieranych informacji.

Do negatywnych aspektów nad-
miernego oglądania należy zaliczyć 
tak podstawowe rzeczy jak brak 
odpowiedniej ilości ruchu, problemy 
ze wzrokiem czy ogólne rozleniwie-
nie umysłu przez brak dostarczania 
mu innych, bardziej wartościowych 
bodźców do działania. Gorsze 
z punktu widzenia psychiki i naszego 
rozwoju jest jednak to, że dostając 
gotowe wzorce zachowania lub wy-
glądu, nie wytwarzamy w sobie wy-
obrażeń oraz jesteśmy mniej skłonni 
do autorefleksji, często próbujemy 
również naśladować bohaterów 
widzianych na obrazie, co nie zawsze 
da się pogodzić z rzeczywistością.

Na plus należy jednak wskazać, 
że wiele współczesnych produkcji 
poprzez swoją narrację stara się 
walczyć z negatywnymi postawami 
społecznymi, co może również po-
zytywnie wpływać na kształtowanie 
naszej osobowości. Dzięki dostępowi 
do seriali i filmów z różnych krajów 
możemy też nauczyć się sporo o in-
nych kulturach, a nawet podszkolić 
języki. Najważniejsze, to podejść do 
wszystkiego z umiarem.

i telewizyjnych hitów ostatnich de-
kad, takich jak Przyjaciele, saga Har-
ry’ego Pottera czy Władca Pierścieni, 
do których widzowie po prostu ko-
chają wracać. HBO ma również wiele 
własnych produkcji, które osiągnęły 
podobny sukces jak te z Netflixa, 
zaczynając od Gry o Tron, a kończąc 
na Czarnobylu czy polskiej Watasze. 

W takim razie na jaką platformę 
warto się zdecydować? Bez wątpienia 
na obydwu każdy znajdzie coś dla 
siebie. Netflix ma znacznie większą 
bibliotekę filmów i seriali niż HBO, 
ta druga jest za to w stanie prze-
znaczać więcej pieniędzy na budżet 
największych hitów i bardziej stawia 
na jakość niż ilość. Co ciekawe, HBO 
Max zapowiada, że również w Polsce 
serwis ma dostarczać premiery kino-
wych filmów zaledwie po 45 dniach 
od światowej premiery. Do tej pory 
Netflix mógł się pochwalić lepszą 
jakością obrazu oferowanych usług 
(o ile korzystaliśmy z najlepszego 
pakietu), jednak i to ma się zmienić 
za sprawą wejścia przekształconej 
platformy HBO. 

Wybór oczywiście należy od 
naszych osobistych preferencji, 
w ostatnim czasie pojawia się jednak 
opinia, że HBO stoi za produkcją 
nieco ambitniejszych seriali, podczas 
gdy Netflix oprócz dostarczania 
masowych treści skupia się także 
na opowiadaniu historii i porusza-
niu tematów naruszających tabu 
i przełamujących panujące stereoty-
py. Netflix może się także pochwalić 
wieloma nominacjami do Oscarów, 
HBO w zamian może śmiało konku-
rować niższą ceną za swoje usługi.

C elem przekształcenia jednej 
z największych platform VOD 
ma być wzrost konkuren-
cyjności względem innego 

giganta usług strumieniowych, ja-
kim jest Netflix, oraz przygotowanie 
atrakcyjnej oferty przed nadejściem 
kolejnego rywala, czyli Disney +. 

Taki rozwój wydarzeń sprawia, 
że wielu użytkowników ponownie 
stanie przed dylematem, na który 
z serwisów się zdecydować, z której 
subskrypcji zrezygnować, lub czy 
warto korzystać jednocześnie ze 
wszystkich usług.

HBO CZY NETFLIX? CO WYBRAĆ?
Jak wskazują eksperci z SentiO-

ne, czyli narzędzia do monitorowa-
nia internetu, w 2021 roku Netflix 
zajął pierwsze miejsce wśród najpo-
pularniejszych serwisów streamingo-
wych w Polsce. Liczba użytkowników 
przekroczyła już ponad 13 milionów 
i stale rośnie. Trudno dziwić się tak 
ogromnym liczbom, zważywszy, że 
praktycznie co roku Netflix produku-
je i wrzuca do sieci jedne z najciekaw-
szych seriali i filmów, zdobywające 
uznanie na całym świecie. Wystarczy 
spojrzeć na to, jaki rozgłos zyskał 
w poprzednim roku południowo-
koreański serial pt. Squid Game czy 
premiera drugiego sezonu Wiedźmi-
na, który szczególnie trafił do serc 
i wyobraźni polskich użytkowników.

HBO, mimo że nie może pochwa-
lić się tak ogromnymi liczbami jak 
jego rywal, nadal jest w czołówce 
wybieranych serwisów w naszym 
kraju. Dzieje się tak m.in. za sprawą 
dostępności największych kinowych 

HBO Max, Netfilx…  
na co się zdecydować?

8 marca w Polsce pojawi się nowy serwis streamingowy – HBO Max, który zastąpi dotychczas 
znane użytkownikom HBO GO. 

Mariusz Białkowski
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czyli zbliżenia Żydów do przedsta-
wicieli innych religii, a w później-
szym czasie również homaranizmu. 
W koncepcji koncentrował się na cał-
kowitym zjednoczeniu ludzi i naro-
dów, jednakże nie znalazł zbyt wielu 
zwolenników swojego pomysłu. 

Marzenia poligloty żydowskie-
go pochodzenia nie umarły jednak 
wraz z jego śmiercią mającą miejsce 
w 1917 roku. Mimo tego, że szacunki 
dotyczące liczby esperantystów po-
zostają bardzo niedokładne, śmiało 
można zakładać, że liczy się ich co 
najmniej w setkach tysięcy. 

Język ten do dzisiaj znaleźć 
można zarówno na liście języków 
liturgicznych Kościoła katolickiego, 
jak i w bazie Google Translate, a wie-
lu poruszających się po Warszawie 
rowerem miejskim Veturilo warsza-
wiaków nie wie, że to właśnie Za-
menhofowi zawdzięcza nazwę tego 
ekologicznego środka transportu. 

To właśnie dzięki tej koncepcji 
zbudowany został pomost pomiędzy 
rozmaitymi językami. Zanim Anglicy 
mogli usłyszeć tak dobrze nam zna-
ne słowa „Litwo! Ojczyzno moja…”, 
na esperanto najpierw przetłuma-
czył je Antoni Grabowski. Podobnej 
procedurze poddane zostały m.in. 
wybrane książki Elizy Orzeszkowej, 
znane dzięki temu m.in. w Japo-
nii oraz Faraon Bolesława Prusa, 
z którym można zapoznać się nie 
tylko w polskiej, ale także chińskiej 
bibliotece.

Zamiast prawdziwego nazwiska na 
okładce można było jednak zapoznać 
się tylko z enigmatycznie brzmiącym 
pseudonimem. „Doktor Esperanto”, 
oznaczający doktora mającego na-
dzieję, idealnie opisywał przyszłego 
męża Klary Silbernik. 

To właśnie ona – wraz ze swoim 
ojcem – stali się wielkimi entuzja-
stami tego projektu. Po zawarciu 
związku małżeńskiego mieszkanie 
państwa Zamenhofów stało się 
miejscem spotkań esperantowskich 
pasjonatów. Nowy język, którego 
ponoć można było się nauczyć w kilka 
tygodni, zaczął docierać do coraz to 
nowych zakątków globu. 

W związku z tym w poszcze-
gólnych państwach i miastach 
powstawały nie tylko kluby dla jego 
miłośników, ale także kongresy 
naukowe, czasopisma, książki i liczne 
tłumaczenia. Autor idei języka 
uniwersalnego, który z przyczyn fi-
nansowych jeszcze przez kilka lat nie 
porzucił swojego zawodu i pracował 
na terenie Warszawy jako okulista, 
zrzekł się wszelkich praw autorskich 
związanych ze swoim wynalazkiem, 
mając nadzieję, że dzięki temu bez 
skrępowania będzie mógł docierać 
pod kolejne strzechy.

NIE TYLKO ROWERY
Idea języka esperanto nie była 

jedynym nowatorskim wytworem 
Ludwika Zamenhofa. To także on był 
bowiem pomysłodawcą hilelizmu, 

Dorastanie w przesiąkniętym 
różnorodnością, znajdującym 
się w granicach Imperium Ro-
syjskiego białostockim domu, 

w którym słychać było zarówno 
język jidysz, jak i rosyjski oraz polski 
wpłynęło na poglądy mającego dzie-
sięcioro rodzeństwa chłopca. Jako 
10-latek stał się autorem dramatu 
Wieża Babel, czyli tragedia białostocka 
w pięciu aktach, w którym zaprezen-
tował problemy ludzi porozumiewa-
jących się różnymi językami. Kolejne 
lata poświęcone nauce – zarówno 
o charakterze religijnym, jak i świec-
kim – wykorzystywał na dalsze roz-
myślania związane z kwestią, która 
nie dawała mu spokoju.

LINGWISTA VS OKULISTA
Lingwe Uniwersala – takim 

mianem określa się pierwszą wersję 
języka, który znany jest nam dzisiaj 
pod nazwą esperanto. Powstały 
jeszcze przed rozpoczęciem studiów 
medycznych w Moskwie wytwór 
młodego Zamenhofa nie był jednak 
pozbawionym lingwistycznych pod-
staw konstruktem młodego idealisty, 
ale człowieka, który poza ojcem uczą-
cym języków obcych, mógł pochwalić 
się także znajomością łaciny, greki, 
angielskiego, francuskiego, niemiec-
kiego, rosyjskiego, a także polskiego. 

Pierwszy podręcznik do nauki 
esperanto, który miał stać się anti-
dotum na językowo-narodowościowe 
konflikty, powstał w 1887 roku. 

Esperanto pomostem 
do zrozumienia

Konflikty wynikają ze zróżnicowania narodowości, koloru skóry, religii lub języka, nie są 
wytworem współczesności. Tego typu problemy w latach 60. XIX wieku zwróciły uwagę 
kilkuletniego Ludwika Łazarza Zamenhofa, któremu później aż ośmiokrotnie rekomendowano 
przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla.

Magdalena Maciejewska
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– tym bardziej) domaga się nie wolności słowa 
dla siebie, a tego, by w imię wolności słowa 
zamknąć usta tym drugim, z tamtej strony. 

Mam wrażenie, a szacowni tolerancjoniści 
ze wspomnianego stowarzyszenia mnie w tym 
utwierdzili, że jeszcze chwila i będzie marnie. 
Że naćpani przez media (też się trochę biję 
w piersi), celebrytów, polityków i biznesme-
nów, Polacy stanowią dla siebie zagrożenie jak 
Putin dla Ukrainy albo Łukaszenka dla demo-
kracji. Może więc faktycznie niech ze sobą nie 
rozmawiają? Może to racja? Może niech się nie 
oglądają nawet?

Podzielmy uczelnie, tramwaje i biura. 
Podzielmy Polskę. Zamiast płotu na grani-
cy zbudujmy szybko mur w poprzek Polski. 
W środku niech biegają dobermany jak biegały 
w Murze Berlińskim, na górze załóżmy druty 
kolczasty jak na granicy USA i Meksyku. Niech 
będzie wysoki jak lodowy mur z „Gry o tron”. 
Niech Olga Tokarczuk już nigdy nie zobaczy 
Rafała Ziemkiewicza i wzajemnie, a zwolen-
nicy tolerancji niech nigdy nie oglądają ludzi, 
którzy mają inne wartości niż oni. Tylko czy 
wtedy odetchną z ulgą?

Wątpię. Bo wtedy szybko znajdą się polity-
cy, biznesmeni i dziennikarze, którzy zauważą, 
że jest interes w tym, żeby tę pół-Polskę za jed-
ną stroną muru podzielić na ćwiartki. Czego 
sobie i Wam nie życzę.

Stowarzyszenie organizujące konwent po-
święcony literaturze science-fiction wyrzuciło 
z niego dwóch poczytnych pisarzy. Panowie 
są „prawicowi”, stowarzyszenie – zdaje się 
na odwrót, więc razem nie mogli pogadać 
o literaturze. 

Nie wiem, nie znam i już nie chcę poznać, 
ale założę się, że członkowie władz szacow-
nego stowarzyszenia, gdyby ich zapytać, są 
gorącymi zwolennikami wolności słowa, 
swobody intelektualnej. Zapewne między 
tym, co zrobili, a powyższym faktem sprzecz-
ności nie widzą. Po prostu ludzie, którzy piszą 
fantastykę czy fantasy, powinni mieć jednako-
we rozmowy. 

Ciekaw jestem także, jak będzie wyglądał 
ten konwent. Kiedyś urokiem takich miejsc 
było to, że pojawiali się ludzie o skrajnie 
różnych poglądach, czasem dziwacznych 
(jak na pisarzy przystało), a czytelnicy mogli 
posłuchać ich dyskusji, ba, nawet wziąć w nich 
udział. W jednym miejscu można było spotkać 
Tokarczuk i Ziemkiewicza. 

Jest jak w starej piosence Katarzyny 
Groniec mówiącej, że „wojny chcą najbardziej 
ci, co o pokoju bredzą wciąż”. Im ktoś więcej 
gada o tolerancji, tym chętniej dorwałby się 
do gardeł tych, których uważa za wrogów 
owej tolerancji. Coraz więcej ludzi (im bardziej 
znanych, wyżej postawionych, wpływowych 

Znudziło Wam się już wzajemne j…e, wyp…e i cały ten ton debaty publicznej? 
Mnie też. Może po prostu podzielmy Polskę na dwie części, zbudujmy po środku 
płot i będzie z głowy? Przecież do tego zmierzamy.

Gra o mur

Wiktor Świetlik
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popularyzacja
nie boli

Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SN/513400/2021 z 
dnia 27 grudnia 2021 r. Projekt: Popularyzacja nie boli. Kwota środków 83.000 zł.

Lepszy kredyt w parze niż w pojedynkę
Połączenie dochodów dwóch osób jako źródła spłaty jednego kredytu to nie tylko szansa na 

wzrost zdolności kredytowej, to również lepsze zabezpieczenie przed losowymi problemami  
w spłacie rat. W przypadku pojedynczego kredytobiorcy utrata pracy czy zdrowia, rosnące obecnie 
koszty utrzymania to sytuacje życiowe, które mogą zagrozić bezpośrednio terminowej spłacie  
zobowiązania. Z danych BIK-u wynika, że na koniec 2021 r. kredyty zaciągnięte samodzielnie  
spłacane są dwukrotnie gorzej (1,8%) od kredytów zaciąganych w parach (0,8%).

Decydując się na wieloletni 
kredyt, należy wziąć pod uwagę 
nie tylko bieżącą sytuację 
finansową, ale także przyszłe 

czynniki ryzyka. Warto przemyśleć, 
czy uzyskiwane zarobki zdołają 
pokryć rosnące raty kredytów. Trzeba 
wziąć również pod uwagę ewentual-
ne zabezpieczenia przed losowymi 
przypadkami trudności w spłacie rat, 
np. w wyniku utraty pracy, choroby, 
wypadku. Zazwyczaj łatwiej jest 
unieść ciężar spłacania wieloletniego 
kredytu we dwójkę niż samodzielnie.

Na 4,2 mln kredytobiorców 
mieszkaniowych 841 tys. osób 
mierzy się z nim w pojedynkę. Takich 
kredytów jednoosobowych jest prawie 
32% pośród wszystkich (2 662 tys.) 
czynnych kredytów mieszkaniowych.

Udział ten rośnie regularnie od 
pięciu lat. Na koniec grudnia 2017 r. 
udział hipotek zaciągniętych przez 
jedną osobę wynosił bowiem 28,9%. 
Okazuje się również, że na samodziel-
ne spłacanie kredytu decyduje się 
więcej panów (54%) niż pań (46%). 
Single mają do spłaty łącznie 164,35 
mld zł, co przekłada się na średnią 
wartość kredytu do spłaty na pozio-
mie 195,37 tys. zł.

Ze spłacanych obecnie kredytów 
mieszkaniowych 63,2% zaciągnęły 
dwie osoby, bez względu na to, czy 
żyją w związku małżeńskim czy part-
nerskim. Choć para zazwyczaj uzy-
skuje wyższą wartość kredytu miesz-
kaniowego niż singiel, to w obecnych 
warunkach gospodarczych nie jest to 
najważniejsza zaleta.

Kluczową rolę odgrywa bez-
pieczeństwo. Gdy źródłem spłaty 
jednego kredytu są dochody dwóch 
osób, mamy do czynienia z niższym 
ryzykiem. Ma to duże znaczenie za-
równo z perspektywy kredytodawcy, 
jak i kredytobiorcy.

Biuro Informacji Kredytowej jest 
inicjatorem programu edukacyjnego 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 
i partnerem w module „Zarządzanie 
ryzykiem finansowym w biznesie i życiu 
osobistym”. 

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.
com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem
Aktualne analizy BIK dotyczące rynku 
kredytowego dostępne na https://me-
dia.bik.pl/analizy-rynkowe
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