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Kim są kobiety,
które walczą?

Odrobina czułości
dla przodków

Czym dziś jest
sport zawodowy?

Jak zachęcić dzieci
do czytania?

Sylwia Chutnik spotkała się z kobietami, które uprawiają sporty walki. Jedną
z nich jest mistrzyni, Joanna Jędrzejczyk.
s. 3

Cezary Harasimowicz napisał książkę, w której z ogromną wrażliwością
rekonstruuje historię swojej rodziny.
s. 5

Jan Sowa i Krzysztof Wolański
odkrywają prawdziwe oblicze
sportu, czyli wielkie pieniądze.
s. 7

Zastanawiamy się, czy w erze cyfrowej książka może jeszcze stanowić
dla dziecka ciekawą rozrywkę.
s. 11

To jest komedia
narodowa
Zygmunt Miłoszewski w najnowszej książce „Jak zawsze”
stworzył alternatywną wersję historii, dając szansę swoim
bohaterom na ponowne przeżycie ich miłości.
Rozmawiała: Katarzyna Nowakowska Zdjęcie: © Maksymilian Rigamonti

Głównymi bohaterami „Jak zawsze” uczyniłeś nach publikowano poradniki, że żona nie powinna
parę 80-latków, którzy budzą się znów w swo- informować męża o stanie swoich emocji w czasie
ich młodych ciałach, w roku 1963. Trudno wejść seksu, bo to mu może tylko zepsuć wieczór. Co nie
w głowę dojrzałego bohatera, który patrzy zmienia faktu, że lata 60. w Polsce to są czasy przed
na świat z perspektywy całego życia?
Wisłocką, przed „odkryciem” łechtaczki, kobieceMoi rodzice są nieco młodsi od bohaterów i słu- go orgazmu. Kobieta i jej prawo do przyjemności
żyli mi za podstawowe źródło informacji o latach – zapomnij! A celem każdej żony był, jak u mnie
60. XX wieku, czasach swojej młodości i o tym, jak w książce, „uśmiech jego, gdy do domu wraca swego”.
to jest „nie być już młodym”. Ojciec powiedział
mi, że on się nie czuje stary. Dopóki nie spojrzy Więc Grażyna robi im taką małą feministyczną
w lustro, dopóki nie zakręci mu się w głowie, bo rewolucję…
zbyt gwałtownie się podniósł, to czuje się młody. Bo rozumie, na czym polega jej siła w tej sytuacji.
Jest tym samym gościem, który wychowywał dzieci, I choć nie jest żadną wojującą feministką, to jest
jak miał czterdziestkę, i tym samym, który jechał kobietą z przeciętną świadomością z XXI wieku
do Warszawy na studia, mając kilkanaście lat. Jego i pewne rzeczy są dla niej po prostu oczywiste. Inna
głowa się nie zmienia. Dlatego bardzo uważałem, z bohaterek, komentując zmiany społeczne, mówi,
żeby ci bohaterowie nie myśleli jak zgrzybiali sta- że one idą wolno, ale jednak się dzieją i za jakieś
ruszkowie. Ponieważ nikt nie jest w swojej głowie 50 lat kobiety na pewno nie będą już musiały
wychodzić na ulice, by bronić swoich praw. Cóż.
zgrzybiałym staruszkiem.
Ale staje się nim fizycznie. Zwłaszcza twojej
bohaterce bardzo dokucza starość, wiele rzeczy
ją w niej złości, upokarza.
Fizjologia starości jest upokarzająca, nie ma sensu
udawać, że jest inaczej.
Starość wraca jako temat w kulturze po dekadach
nieobecności i obowiązkowego kultu młodości:
przywracają ją takie obrazy jak „Pora umierać”
Doroty Kędzierzawskiej czy „Miłość” Michaela
Hanekego. Czujesz, że dokonujesz przełomu?
Nie wynaleźliśmy teraz starości. Ludzie starzeli się
i umierali, zanim zauważyliśmy globalne starzenie
się społeczeństw. Nie mam wrażenia, że tą książką
naruszam jakieś tabu, ale może patrzę na starość
przez pryzmat moich rodziców właśnie, którzy są
wolni od zgrzybienia, o politykę się można z nimi
pokłócić przy wódce, o seksie pogadać. Poza tym
wydaje mi się, że zarówno o starości, jak i o seksie
należy mówić normalnie, bez nabożeństwa i bez
romantyzowania. Jak spojrzysz na seks z boku,
to nie są to jakieś wielkie uniesienia, tylko coś tu
mlaszcze, coś sapie. Spojrzysz na starość z boku, to
też nie jest ani podniosła, ani niedostępna, tylko
zwykła, codzienna.

Jakże się myli biedaczka! Twoja powieść jest
przedstawiana jako romans z jednej oraz alternatywna wersja historii z drugiej strony, ale
uważny czytelnik znajdzie w niej sporo nawiązań
do bieżącej polityki.
Książka nie jest kryminałem, nie ma w niej trupa, ale to nie znaczy, że nie ma w niej tajemnic
ani zagadek do rozwiązania. Akcja rozgrywa się
w alternatywnej wersji historii, więc postaci, które
znamy z naszej, pełnią nieco inną rolę. Na przykład
Edward Gierek jest charyzmatycznym, rozsądnym,
jak się zdaje, przewodniczącym całkiem sensownej
partii opozycyjnej. Tyle mogę powiedzieć, zaś tropienie różnych smaczków zostawiam czytelnikom.
Alternatywna historia to gatunek w Polsce uprawiany chętnie przez pisarzy związanych, przynajmniej na poziomie sympatii, z prawicą. Próbujesz
go przesunąć w inne rejony światopoglądowe?
To, co proponuję to z pewnością nie jest wizja
prawicowa, że gdyby nie zabory, gdyby nie okupacja, gdyby nie sowieci, to mielibyśmy Cesarstwo
Polskie od Sztokholmu do Konstantynopola. To
jest bardziej fantazja o tym, że czasami jesteśmy
swoimi najgorszymi wrogami i nie potrzebujemy
żadnego zaborcy, okupanta czy komunisty, by nam
coś popsuł. Ja rozumiem, czemu pisarze prawicowi tak chętnie po te alternatywne wersje w takim
duchu sięgają – bo oni żyją w micie „wielkiej Polski”, która tak naprawdę nigdy, do dziś, nie była
wielka. Polska jest największa teraz. Teraz mamy
najlepszy moment w naszej historii, a gdybyśmy
chcieli znaleźć tę wielką Polskę w przeszłości, to
gdzie się musimy cofnąć? Do Zygmunta Starego
czy Kazimierza Wielkiego?

Twoja bohaterka trafia z powrotem do czasów, gdy
zarówno seks, jak i pozycja kobiety w społeczeństwie były postrzegane zupełnie inaczej.
To było moje odkrycie, gdy się zastanawiałem, jakie
są największe różnice między latami 60. a współczesnością. Oczywiście najpierw do głowy przychodzą telefony komórkowe, internet. Ale to nie
jest tak, że wcześniej nie mieliśmy encyklopedii
i narzędzi komunikacji – współcześnie wszystko to
zostało znacznie usprawnione, ale nie jest nowym
wynalazkiem. Natomiast jeśli chodzi o pozycję Po „Uwikłaniu” byłeś jednak postrzegany jako
kobiety w społeczeństwie, to ona się przez ostat- sympatyk dekomunizacji, który nawołuje do roznie 50 lat zmieniła bardziej niż przez poprzednich montowania układu.
50 tysięcy lat. Nawet biorąc pod uwagę, że PRL był „Uwikłanie” było o takim cieniu komuny, który kłastosunkowo wyemancypowany. Gdy u nas ukazy- dzie się na współczesności, o nierozliczeniu przewało się bardzo feministyczne pismo „Ty i ja”, gdy szłości. Tyle, że to historia. Już 10 lat temu, jak
w kalendarzach „Przyjaciółki” były porady, które pisałem tę książkę, to było to słabo aktualne, a dziś
mówiły o prawach kobiet, ich pozycji w domu jest kompletnie przebrzmiałe. Oczywiście żałuję, że
i społeczeństwie, to w tym samym czasie w Sta- nie dokonała się jakaś sensowna dekomunizacja, 

1

że nawet symbolicznie Kiszczak i Jaruzelski nie
poszli siedzieć. Ale nie uważam, aby teraz należało
polować na czarownice i tropić ubeckie wdowy. To
już przeszłość.
Twoi bohaterowie, przeniesieni do lat 60.
w alternatywnej wersji historii, odkrywają
Warszawę i Polskę, która różni się od tego, co
znamy. Jest poruszająca scena, gdy oglądają
na placu Bankowym pomnik orła, który skrzydłami chroni gniazdo i gdy komentują jego
wymowę, pojawia się taki dialog: „Żywi zamiast
trupów, opoka zamiast rozróby i patrzenie
w przyszłość zamiast kąpieli w krwawej historii.
Słyszałaś kiedyś o takiej Polsce? Nie. Ale zawsze
o takiej marzyłam”. To też twoje marzenia?
Ten pomnik jest w dodatku tak zbudowany, że da
się wejść do środka do tego gniazda, a skrzydła są
zrobione z wypolerowanej stali, jak lustra i można
się w nich przejrzeć. I można zrozumieć, że ojczyzna to my i to, co my sami zrobimy, zbudujemy,
a nie to, co ktoś nam da. Truizm, ale Polska jest
tylko i aż taka jak my sami, jacy, tacy.

„Paryż Północy”. Chciałem więc sprawdzić, jak by
to miasto odbudowano, gdyby nie było komunistów. W tym celu specjalnie pojechałem do Hawru,
to jest miasto portowe, w którym Sekwana uchodzi do oceanu, i które było po wojnie całkowicie
zniszczone, jak Warszawa. I co? Stajesz w tym
Hawrze, odbudowanym kompletnie przez innych
ludzi, w innej ideologii, też na przełomie lat 40. i 50.
i stoisz generalnie w Warszawie, tutaj Muranów,
tutaj plac Konstytucji… Cała odbudowa Warszawy
to coś, z czego możemy być dumni także dzisiaj.
Nawet jeśli popełniono błędy, to dziś dzięki działalności Biura Odbudowy Stolicy Warszawa jest
miejscem do życia, a nie była. W ogóle jestem niesamowicie dumny z odbudowy Warszawy, nie tylko
dlatego, że mój dziadek AK-owiec pracował w BOS,
ale też oglądałem wydany w 1949 roku, zresztą
po francusku, album o odbudowie. To jak w ciągu
zaledwie czterech lat udało się podnieść to miasto
z gruzów, robi kolosalne wrażenie.
Ta alternatywna Warszawa jest całkiem fajna
i na pewno inna od siermiężnego PRL-u – pełno w niej knajp, które z wyraźną pasją opisujesz.
Seks i jedzenie – co może być lepszego? To jest
komedia narodowa, erotyczno-kulinarno-romantyczna. Też kilka rzeczy zabawnych odkryłem, na
przykład, że pizza to był wtedy smakołyk z książek
podróżniczych, serio. Dziwactwo, naleśnik z chleba
z oliwkami. Na pewno ta wersja rzeczywistości,
do której trafili bohaterowie bardziej ich rozpieszcza kulinarnie niż PRL. Głównie za sprawą kultury
francuskiej, w kręgu której znajduje się Polska.

Dlatego mężem opatrznościowym Polski uczyniłeś w tej powieści Eugeniusza Kwiatkowskiego,
człowieka, którego kojarzymy głównie za sprawą
budowy Gdyni?
Bardzo długo szukałem osoby, która mogłaby pełnić taką rolę w tej historii – sygnatariusza traktatów
przyjaźni z Francją i Niemcami, czyli Traktatów
Elizejskich, kto lepiej zna historię, ten od razu wie
o co chodzi. Dopiero nauczyciel historii z Olsztyna pokazał mi zdjęcia nagrobka Kwiatkowskiego,
na którym jest napisane „Eugeniusz Kwiatkowski, Skąd ta Francja ci się wzięła? Jesteś frankofilem?
mąż stanu” i powiedział: „Panie Zygmuncie, to To ma uzasadnienie, polskie elity zawsze były
jest jedyny przypadek w historii Polski, gdy to jest sfrancuziałe – a to czekały, aż przyjdzie Bonaparte,
prawda”. Więc zacząłem czytać o Kwiatkowskim, a to czasy wielkiej emigracji w Paryżu. Właściwie
o którym wiemy faktycznie niewiele, że Gdynia do czasu dominacji kultury anglosaskiej naturali Stalowa Wola, Centralny Okręg Przemysło- nym kierunkiem czerpania wzorców była Francja.
wy. A okazuje się, że on dożył lat 70. w Polsce, W rzeczywistości powieściowej, gdzie druga wojw PRL-u całkowicie zmarginalina się wydarzyła, ale Polska jest
zowany. Jego biografia jest uciepo drugiej stronie żelaznej kurtyleśnieniem patriotyzmu z mojej
Często jeżdżę
ny, ta Francja wydała mi się naturalnym wyborem. Przecież nie
bajki. On nie chce umierać za
do Francji i te
Niemcy, po koszmarze wojny, gdy
ojczyznę, nie chce się wykrwawiać, chce dla tej ojczyzny zasupiece jeszcze nie wystygły – nikt
wizyty wyleczyły
wać i budować lepszy kraj dla
się nie będzie z Niemcami dogadymnie i z polskiej
dzieci i wnuków. Mądry człowiek,
wał. Ani nie sowieci, tym bardziej,
wspaniały patriota, rozumiejący
ścielący dla nas prycze w gułagach.
megalomanii,
Więc ta Francja była takim racjoteż potrzebę otwarcia Polski na
i
z
polskich
nalnym wyborem, zwłaszcza gdy
świat, że Polska nie może być
samotną dumną wyspą, tylko im
wziąć pod uwagę pozycję generała
kompleksów
bardziej ją zwiążemy ze światem,
de Gaulle’a, który Polaków znał,
walczył w Bitwie Warszawskiej,
tym lepiej i bezpieczniej dla niej.
Stąd ta jego obsesja Gdyni i morza, bo wtedy Virtuti Militari nawet za to dostał. Tak, wiem, uciemorze oznaczało więzy międzynarodowe. Uczy- kam od odpowiedzi na pytanie. No trochę jestem
nienie zeń męża opatrznościowego jest bez wąt- frankofilem, cholera, trzeba się przyznać. Ale chcę,
pienia deklaracją patriotyczną: tak, chcę, aby moja żeby pointa była o Polsce, więc powiem, że często
Polska była Polską Eugeniusza Kwiatkowskiego.
jeżdżę do Francji i te wizyty wyleczyły mnie i z polskiej megalomanii, i z polskich kompleksów. Z ich
Motyw budowy i odbudowy w ogóle mocno się punktu widzenia jesteśmy tylko jednym z narodów
zaznacza w powieści – wielbiciele Warszawy Unii, żadna wiedza na temat polskiej wyjątkowości
będa mieli frajdę z odnajdywania różnych tro- nie występuje. Ale z ich punktu widzenia jesteśmy
pów w tej alternatywnej stolicy.
też aż jednym z narodów Unii, z którym razem się
Jest taki mit Warszawy, że to był kiedyś jakiś decyduje o losach kontynentu i z którym gada się
„Paryż Wschodu” czy „Paryż Północy”, ale War- o „naszej Europie”. Ot, zwykła, europejska, zachodszawa nie była Paryżem czegokolwiek, co najwyżej nia normalność. Jeśli Kwiatkowski na to patrzy, to
Mexico City Europy. Lubimy sobie wyobrażać, że pewnie myśli, że taka normalność to niezły prezent
jak byśmy żyli w XVII w., to chodzilibyśmy w kon- na stulecie niepodległości.
tuszach i mieszkali w dworach, a nie zapieprzali
w błocie jako chłopi pańszczyźniani, zaś w przed- Bardzo pozytywna pointa.
wojennej Warszawie mielibyśmy 200-metrowe Nie skończyłem. Wtedy podchodzi Piłsudski
mieszkania w kamienicach przy Mokotowskiej. i mówi: no i jak myślisz, Gienek, spierdolą to
A Warszawa to było piekło i gdybyśmy żyli w niej znowu czy nie?
przed wojną, to małe szanse, że byłoby to w luksusowym apartamencie, tylko raczej z trzema innymi
rodzinami na 20 metrach w mieszkaniu, do którego nie dochodzi słońce, jest grzyb na ścianie i sracz
na podwórku. Ludzie, którzy rządzili Warszawą
przed wojną, ze Starzyńskim na czele, wiedzieli, że
na stolicy trzeba przeprowadzić manewr paryski:
rozjechać buldożerami, zostawiając parę ładnych
Jak zawsze
ulic, i zbudować od nowa – żeby się nadawało
do życia w ogóle.
Zygmunt Miłoszewski
Czyli to nie PRL sprawił, że Warszawa jest
brzydkim miastem?
To jest ciekawe, że żyjemy w przekonaniu, że źli
komuniści nam źle i brzydko odbudowali ten
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Od redakcji
Szanowne/Szanowni książkofilki, bibliomaniacy, mole książkowe i wszyscy miłośnicy książek.
Mamy ogromną przyjemność oddać w Wasze ręce
pierwszy numer magazynu „Teraz czytam”. Cieszymy się tym bardziej, że możemy się z Wami
dzielić tym, co kochamy najbardziej – książkami.
Będziemy Wam o nich opowiadać, zdawać relację
z najciekawszych premier, zagłębiać się w psychikę literackich bohaterów oraz autorów, którzy ich
stworzyli. Będziemy dla Was zabiegać o rozmowy
z najlepszymi pisarzami. Postaramy się usatysfakcjonować amatorów i amatorki każdego gatunku
literackiego i czytelniczki/czytelników w każdym
wieku. Mamy nadzieję, że wszystko, co przeczytacie na łamach „Teraz czytam” pomoże Wam dzielić
się z innymi Waszą miłością do książek.

W pierwszym numerze zachęcamy Was, żeby
w pędzie codzienności, pracy czy przygotowań
przedświątecznych zatrzymać się i usiąść wygodnie
w fotelu z ulubioną lekturą. Szczególnie polecamy
najnowszą książkę Zygmunta Miłoszewskiego oraz
wywiad z pisarzem. Odkrywamy także kulisy wielkiego biznesu, jakim jest sport i zdradzamy, o co
właściwie toczy się rywalizacja. Wspólnie z Adamem Leszczyńskim zastanawiamy się nad źródłem
stereotypów o Polakach, a z Przemysławem Semczukiem rozmawiamy o szokujących zbrodniach
Joachima Knychały. Poszukującym magii, nie tylko
świątecznej, polecamy trzy serie książek – „Baśniobór”, „Spirit Animals” oraz baśniowy cykl amerykańskiej autorki Sarah J. Maas, którego trzecia
część „Dwór skrzydeł i zguby” pojawił się niedawno
w księgarniach.
To oczywiście nie wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, ale o całej reszcie musicie przekonać
się sami. Miłej lektury.

Nie byłem przygotowany
Lech Wałęsa po raz pierwszy opowiada swoją historię własnym
głosem, bez retuszu, nie omijając również spraw osobistych.
Symbol walki o wolność i demokrację, kontrowersyjny polityk
w szczerej rozmowie o historii, o polityce, o Polsce i o sobie.
Rozmawiali: Andrzej Bober, Cezary Łazarewicz
Przeskakuje pan przez płot, a strajk jest rachityczny. Borowczak zwołuje ludzi, a oni nie bardzo się rwą do strajku.
Oni nie mieli pojęcia o strajkach. Ja miałem
za sobą siedemdziesiąty rok, strajk w Elektromontażu, miałem doświadczenie. Gdybym się
spóźnił pół godziny, toby się to wszystko załamało, rozeszliby się.
Gdy dotarłem na miejsce, dyrektor Gniech,
stojąc na koparce, apelował do strajkujących,
by wrócili do pracy. Wskoczyłem na koparkę
i mówię do Gniecha:
– Pamięta mnie pan? Za co pan mnie wyrzucił? Mimo że miałem mandat delegata załogi?
I to wtedy pan został przywódcą strajku?
Tak jest. Od razu, na koparce. Strzeliłem taką
waleczną gadułkę.
Miał pan coś przygotowane?
Skądże. Jechałem z głowy. Powiedziałem, że
idziemy spisać postulaty i zorganizować się.
– Zakładamy strajk okupacyjny. Jasne,
dyrektorze?
Dyrektor Gniech pana pamiętał?
Był w komitecie strajkowym w siedemdziesiątym
roku, dlatego troszeczkę się pamiętaliśmy.
Wiedział już pan, że to ta iskra, która zapala
Polskę?
Nie! Czułem, że jest trochę za wcześnie, że
nas rozbiją. Problem polegał na tym, w jakim
momencie zacząć. Czułem, że jeszcze trzeba
było zaczekać z pół roku, może rok. Bałagan
się nawarstwiał, a my nie byliśmy jeszcze tak
dobrze zorganizowani. Mieliśmy regionalne
Wolne Związki, trochę KOR, ale to było małe, nie
było zorganizowane do zwycięstwa. W Lublinie
zaczęli i padli.
Co było dalej?
Poszliśmy do stołówki. Mieliśmy tam spisać
postulaty i zorganizować się w odpowiedni
sposób, podzielić role: kto na obstawie, kto
od wyżywienia.
Miał pan ze sobą kanapki, szczoteczkę
do zębów?
Byłem bez niczego. Dlatego takie wąsy mi wtedy
urosły, bo nie miałem nawet maszynki do golenia.
Strasznie zarosłem przez te dwa tygodnie. I tak
już zostało.

Nie byłem przygotowany do strajku. Spodziewałem się, że albo nas wcześniej rozbiją, albo
zakończymy. Po dwóch dniach zakończyliśmy,
ale potem poderwaliśmy się jeszcze raz.
To właśnie był ten przełomowy moment strajku, o którym pana koledzy z WZZ będą mówić,
że pan zawiódł. Zakończył pan strajk w Stoczni,
gdy dołączały się do was inne zakłady z całej
Polski. Wychodzących ze Stoczni zatrzymały
wtedy kobiety: Anna Walentynowicz, Henryka
Krzywonos, Alina Pieńkowska.
To nie ja zakończyłem, tylko komitet. Jak
zaczął się strajk, poprosiłem, żeby wydelegować
po trzech ludzi z każdego wydziału Stoczni.
Tak utworzył się około stuosobowy komitet
strajkowy. Kiedy spełniono nasze stoczniowe
postulaty – przyjęcie Wałęsy i Walentynowicz
do pracy, podwyżki dla stoczniowców – to odbyło się głosowanie. Większość była za poddaniem
strajku. Byłem szefem, ale to nie ja proponowałem zakończenie. Byłem temu przeciwny. Przegłosowali mnie.
Byłem jednak szybki i wykorzystałem tę
przerwę i zakończenie strajku na oczyszczenie
komitetu, bo byli tam dziwni ludzie, którzy by
mnie zawsze przegłosowali w innym miejscu,
w innej sprawie. Wypieprzyłem ich wszystkich,
powciągałem nowych – Gwiazdów i innych.
Bo uznałem, że możemy walczyć dalej. Powstał
nowy komitet strajkowy – Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy.
Kiedy pan poczuł, że to można wygrać?
Szef nie może myśleć tak daleko. Musi rozwiązywać problemy, które są tu i teraz. Musi wybiegać
w przyszłość, ale nie za bardzo, bo wciąż dzieją
się nowe rzeczy. Ktoś proponuje rozwiązania,
przychodzą dyrektorzy, ludzie z łomami, biją się
z wartownikami. To są jeszcze nieopisane rzeczy,
ale działo się tu naprawdę bardzo wiele.

Ja. Z Lechem Wałęsą
rozmawiają Andrzej
Bober i Cezary
Łazarewicz

Kobieta, która
walczy

Joanna Jędrzejczyk to legenda sportu. Niezwyciężona,
konsekwentna, a przy tym sprawiająca wrażenie kumpeli, która
jest szczera do bólu. Wreszcie rozmawiamy przez Skype’a.
Joanna zaznacza, że mamy niewiele czasu po jej treningu. Jest
wyczerpana, jakby z innego świata. To pokazuje, że daje z siebie
wszystko, aby kolejny raz obronić tytuł mistrzyni świata MMA.
Rozmawiała: Sylwia Chutnik
Zawsze działasz w stu procentach? Nigdy nie
odpuszczasz?
Tak, jestem coraz bardziej profesjonalna. Oczywiście to nie znaczy, że przez ostatnie trzynaście lat w sporcie zawodowym taka nie byłam.
Gdybym od początku nie była poważna w tym,
co robię, i gdybym nie oddawała siebie właśnie
w stu procentach, to tak naprawdę bym kłamała. Sobie, trenerom, fanom. Cały czas staram się,
żeby było lepiej. Bo rodzimy się głupi,
umrzemy głupi – ale zawsze trzeba się
uczyć. Wierzę w ludzi i jestem dla nich
wymagająca. Dla siebie również. Mam
dni takie, że mówię: „Aśka, nie, to już ostatni
obóz, ostatni trening. Chcesz spędzać czas
ze swoim narzeczonym”.
A mimo to nadal jesteś na topie.
Bo to jest tyle lat poświęcenia. Udaje mi się
zarabiać pieniądze na swojej pasji, ale tak
naprawdę dopiero od trzech lat. Kariera to
również kwestia profesjonalizmu. To, jak
się do niej podchodzi. Zawsze można się
nauczyć czegoś nowego, na każdym
etapie. Od każdego możemy coś
wyciągnąć.
Co cię motywuje?
Mam cele i marzenia, które
chcę spełniać. Kiedy byłam
małą dziewczynką, chciałam
zobaczyć Stany Zjednoczone. Ale gdzieś z tyłu
głowy słyszałam głos:
„wiesz, ile to kosztuje i jak to daleko?”.
Nie dasz rady. Na
szczęście życie
potoczyło się inaczej. Nie wystarczy
mieć cel, trzeba go
realizować, a to jest
ciężka praca. Tego
nauczyli mnie rodzice,
za co jestem im bardzo
wdzięczna. To mnie trzyma w ryzach. Ludzie mówią,
że mam wszystko: kolejne obrony pasa mistrzyni
świata, karierę, rodzinę. Nie znaczy to jednak, że
mam spocząć na laurach.
Czemu?
Wiesz, lata szybko mijają. Zanim się obejrzymy, to
już będzie inna dziewczyna na moim miejscu i jej
historia. Ludzie mogą mnie potem nie pamiętać.
Będę stara, brzydka i niedołężna. Trzeba żyć tą
chwilą, chwytać dzień. Z drugiej strony, planować
przyszłość. Mam mocne plany roczne, miesięczne,
ale mam też plany na poszczególny dzień. Kilka
dni temu nie mogłam ruszyć się z łóżka. Złapała
mnie kontuzja. Cały plan się zawalił. To bywa
frustrujące. Zbierasz formę, dobiegasz do końca,
a tu nagle siadasz na tyłek. Dzieje się coś, nad
czym nie masz kontroli. Lecą ci łzy, chociaż nie
chcesz płakać. Ból powoduje jednak, że staję się

silniejsza. Że chcę iść dalej. To, wbrew wszystkiemu, daje mi energię. Piętnaście lat temu miałam
tylko marzenia.
Udało się.
Na wszystko ciężko zarobiłam. To nie tak, że
miałam dzianych rodziców i było mnie stać
na wszystko. Teraz mam gdzieś celebryckie życie.
Sztuką jest zachować balans. To jest najważniejsze w życiu. Jest nas obecnie jedenastu mistrzów
świata, z czego tylko ja i jeszcze jedna osoba
utrzymujemy pasmo zwycięstw. Pozostałe pasy
zmieniają właścicieli dwu- lub trzykrotnie
w ciągu roku. Ludzie patrzą na moje zdjęcia
i piszą, żebym skupiła się na treningach. Nie
wiedzą, że w moim życiu są głównie treningi.
Na obozie wszystko jest dokładnie zaplanowane. Odpowiednia godzina snu,
posiłku, relaks. Tak to wygląda od zaplecza.
Jak to jest być kobietą
w świecie walki?
Walczę ze stereotypami.
W dwudziestym pierwszym
wieku nie ma podziału na
żeńskie i męskie. To nie
ma znaczenia. Jesteś
dobra i tyle, niezależnie od tego, jaką
masz płeć. Tak to
wygląda.
Nie miałaś żadnych problemów
z tym, że chcesz
być w MMA?
Co najwyżej problem z asertywnością.
Nie lubię ściemniania,
jestem szczera i taką
staram się być. Musiałam nauczyć się stawiać na
swoim. Uczę się tego, czytając odpowiednie
książki, ale i dzięki ludziom, których spotykam
na swojej drodze. Mam miękkie serce i twardy
tyłek.
Jak walczysz z własnymi słabościami?
Wizualizuję swoje zwycięstwo przed każdą walką.
Często z tyłu głowy mam taką myśl: a co, jeśli
będzie porażka? Cóż, pewnie będzie, bo to jest
sport. Bo tak wygląda nasze życie. Rodzimy się
i cały czas towarzyszy nam konkurencja, rywalizacja. Wygrywamy, przegrywamy, padamy i podnosimy się. Jak przegram, mogę stracić status,
mistrzostwo, bardzo dużo pieniędzy. I co z tego?
Czerpię radość z każdego dnia i to jest dla mnie
najważniejsze. Mimo wszystko chcę wyjść na ring
i pokazać siebie i to, kim jest Joanna. Ważne, żeby
być fair wobec siebie, żyć swoim życiem. Myśleć
też o innych. To czasem niesamowite, że jesteś
na drugim końcu świata i spotykasz tam ludzi,
którzy stają się twoją bratnią duszą. Pomagają ci
bezinteresownie. To również daje siłę.

Myśl o porażce paraliżuje?
Odsuwam tę myśl. Ale wiem, że to może się wydarzyć. To jest walka, tu nie ma scenariusza. Tylko
nie wolno pozwolić sobie na to, aby ta myśl paraliżowała. Muszę wyjść do oktagonu i pokazać, kim
jestem. Wcześniej muszę się przygotować, mieć
narzędzia do tego, aby stoczyć walkę. W praktyce
polega to na codziennym, monotonnym szlifowaniu tych samych schematów. Przełamywaniu
swoich wewnętrznych barier. Nie mogę wymagać
od innych ludzi, że pójdą za mnie wcześniej spać.
Nawet trener mnie nie zmieni. Jestem kowalem
swojego losu. Ludzie na pewnym etapie często
o tym zapominają, bo dochodzą do mistrzostwa.
Do wielkiej kasy. Zapominają, co jest w życiu tak
naprawdę ważne. Ale ja czuję się inna. Czuję, że
jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Każdy zaczyna tak samo. Każdy marzy, żeby
zostać mistrzem świata. A kiedy to się nie uda,
ma pretensje do całego świata. A my mamy to
wszystko w naszych sercach i naszych głowach. To
my sterujemy tym, co chcemy. Wierzę w karmę:
to, co dajemy, to i otrzymujemy.

na przykład ćpam sport pełną parą. A jak skończę
ze sportem, to chcę być dobrą matką, narzeczoną, żoną. Wtedy chcę ćpać życie. Zawsze byłam
energiczna, próbowałam coś robić w swoim życiu.
Nie mogę wymagać od innych, żeby zmienili
moje życie. Jeżeli przegram walkę, to jest smutne i przykre, ale to jest kolejna próba i ode mnie
będzie zależało, jak nią dalej pokieruję. Na razie
przedkładam życie sportowe nad życie doczesne.
Sport mnie wzmocnił psychicznie. Nauczył mnie
szacunku, również do siebie. Przełamywania barier.
Sporty walki tego uczą. Masz siniaka, ale musisz
jeszcze kopnąć. Cholernie cię boli, ale trudno. I to
cię umacnia.

Sport to jest przekraczanie ciała i siebie?
Chcę zawsze walczyć fair play. Dlatego daję z siebie więcej, niż mogę. To mnie odróżnia od reszty
osób, które na przykład biorą środki dopingowe.
Ludzie mi zazdroszczą kariery czy pieniędzy. Nie
lubią, kiedy wychodzi się przed szereg, że ktoś
jest lepszy i może się zmienić. Tylko że za tym
wszystkim stoi mordercza praca. To odróżnia
dziewczynki od kobiet, chłopców od mężczyzn.
Zawodników WFC, których jest ponad pięciuset
sześćdziesięciu, a tylko jedenastu jest mistrzami.
To jest ta różnica. Mimo ciężkiej pracy, mimo tego,
że ciągniemy twarzą po podłodze czy po macie.
Nie mamy siły wstać z łóżka albo jesteśmy w takim
bólu, że nie chcemy podnieść ręki. My idziemy
dalej, bo mamy marzenia i talent. To nas wyróżnia.
Przekraczanie siebie jest też w czasie walki. Mam
taki przykład. Kiedyś przegrałam dwie pierwsze
rundy. Nie byłam pasywna, nie poddawałam się
i mimo wszystko spowodowałam, że przeciwniczka spojrzała mi w oczy pod koniec drugiej rundy. Jej oczy mówiły: „Kurczę, co mam zrobić z tą
kobietą?”. Spojrzałam na nią raz jeszcze i powiedziałam: „Teraz karty się odwracają i gramy w moją
grę”. Kolejne trzy rundy zwyciężyłam. Pamiętam,
kiedy menedżer powiedział po drugiej rundzie:
„Przegrywasz tę walkę, zrób coś z tym”. Poczułam
się urażona. To było najgorsze, co można było
powiedzieć. Bo odkąd zaczęłam przygotowywać
się do tej walki, na ułamek sekundy nie zwątpiłam
w siebie, mimo że było ciężko. Dlatego jestem
mistrzynią i dlatego jestem na topie. Można mieć
wymówkę, że bolała mnie ręka czy miałam zły
humor. Ale ważne jest, ile się da z siebie w danym
momencie. Taka jest twoja wartość, ile z siebie dasz.

Boks zmienił mnie na lepsze.
Ewa Brodnicka

Twardzielka.
Ludzie często tak o mnie mówią. Ale wszystko jest
w naszych głowach i sercach. Ludzie chcą zrzucić
na innych swoje problemy, ale każdy dźwiga swój
krzyż. Życie jest jedno, każdy ma jakieś nałogi. Ja

Co mówią inne kobiety,
które walczą:

Bycie wojowniczką to nie
tylko walka na pięści.
Jolanta Wasilewska
Jak ja się nie zbuduję, to
mnie nikt nie zbuduje.
Agnieszka Rylik
Upadnij siedem razy,
a powstań osiem.
Sylwia Zaczkiewicz
Stajesz naprzeciwko kogoś,
kto też chce walkę wygrać.
Iwona Guzowska

Kobiety, które walczą
Sylwia Chutnik
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Prawda jest
najciekawsza
Przemysław Semczuk wykorzystał
lekturę setek akt, protokołów
ze śledztwa, reportaży, żeby
opowiedzieć pewną historię. Jej
niesławnym bohaterem jest seryjny
morderca, Joachim Knychała,
tzw. wampir z Bytomia. Autorowi
„Kryptonimu «Frankenstein»”
udało się przy okazji stworzyć
wielowymiarowy obraz
lat 70. XX wieku na Śląsku
i przekazać czytelnikowi istotną
wiedzę o niezbyt barwnej, polskiej
rzeczywistości tego czasu.
Rozmawiała: Sylwia Głuszak

Jest pan autorem książki o Zdzisławie Marchwickim („Wampir z Zagłębia”), teraz spod
pana pióra wyszedł dokument o innym seryjnym
mordercy ze Śląska, Joachimie Knychale. Po co
wracać do tych historii?
Postaci, którymi się zajmowałem, są rzeczywiście
znane. Bardzo wiele o nich mówiono i pisano. Tyle
że niezbyt ściśle. Pojawiało się mnóstwo publikacji wypaczających historię. Moją intencją było
pokazanie jej w sposób jak najbardziej kompletny.
Chciałem w związku z tym dotrzeć do jak największej liczby publikacji, żeby je odmitologizować,
ponieważ wokół seryjnych morderców działających w tamtym czasie na Śląsku narosło wiele
legend. Pomijam już fakt, że tam te historie wciąż
są żywe, ciągle się o nich opowiada, nawet przy
rodzinnych stołach. Tak funkcjonują i utrwalają się
te mity. Sztuką było opowiedzieć o tym w sposób
wiarygodny.
W tym celu przewertował pan bardzo wiele akt.
Ile to zajęło czasu?
Sporo. Musiałem najpierw wyszukać dokumenty
– akta są wybrakowane. Chociaż dobrze, że w ogóle istnieją. Zgodnie z ustawą po wykonaniu wyroku
śmierci na Knychale można je było po upływie
pewnego czasu wysłać na makulaturę. Ktoś jednak
postanowił, że tak się nie stanie. Były potem bardzo regularnie przeglądane, a nawet wypożyczane
przez różnych ludzi, różne instytucje – począwszy
od policji i śledczych zajmujących się podobnymi sprawami, a skończywszy na dziennikarzach,
przede wszystkim telewizyjnych. Z tym, że akurat
ja nie mogłem ich pożyczać, dziennikarze uzyskiwali na to zgodę na potrzeby telewizji czy filmu.
Zdarzało się, że akta nie wracały w komplecie,
brakowało np. protokołów rozpraw. Na szczęście odnalazłem ich kopie w prokuraturze, gdzie
z kolei jest inna procedura udostępniania. Przed
skserowaniem należało je specjalnie przygotować,
wymazywać nazwiska (łącznie z nazwiskiem Knychały!). Musiałem napisać dużo wniosków, próśb,
zapukać do drzwi wielu instytucji. Jednak już przy
zbieraniu materiałów do książki o Marchwickim
wiedziałem, że historia Knychały to materiał
na kolejny dokument.
Czy ma pan teorię, dlaczego akurat Śląsk stał się
polem działania seryjnych zabójców i to w tak
niedługim odstępie czasu?
Jest teoria, że odpowiedzialny za nasilenie różnych
przestępstw był napływ ludności, bardzo duża
i intensywna jej wymiana. Marchwicki i Knychała
byli jednak autochtonami, ludźmi stamtąd. Nie ma

kontynuacja pojawi się, jeśli wydawnictwo będzie
zainteresowane. I udało się! Jak się czujesz tuż
przed ukazaniem się „Krwi”?
Odrobinę się stresuję. „Aorta” miała fenomenalny odbiór, zgarnęła nominacje w najważniejszych kryminalnych konkursach, a z Wrocławia
wróciłem z Nagrodą Specjalną im. Janiny Paradowskiej. Oczekiwania czytelników są wysokie.
Wydaje mi się, że im sprostam, bo „Krew” jest
powieścią dojrzalszą i w pewnych aspektach nawet
mocniejszą.

W „Krwi” akcja zawęziła się do szpitala psy- Łatwiej budować postać ofiary czy kata?
chiatrycznego w Tworkach. To słynny i fascy- Obie są równie trudne. Czytelnik nie może wyłanujący punkt na mapie Polski. Dlaczego akurat pać fałszu ani poczuć, że to, co czyta, jest fikcją.
to miejsce?
Ludzka psychika potrafi nas mocno zaskoczyć
Tworki, czyli tak naprawdę dzielnica Pruszko- i zdarza się tak, że to, co dzieje się w rzeczywiwa, nie mają łatwo. Wszyscy kojarzą ją tylko ze stości, nie sprawdziłoby się na kartach powieści.
szpitalem psychiatrycznym, ale ja nie próbo- Dopracowanie bohaterów, niezależnie od tego,
wałem tego zmienić. Potrzebowałem miejsca, czy opisuję kata, ofiarę czy policjanta, jest dla
gdzie Gabriel, jedna z moich pierwszoplano- mnie najważniejsze. To oni stanowią o sile
wych postaci, będzie mógł się znaleźć. Po tym pomysłu i o tym, czy książkę będzie się dobrze
jak potraktowałem go w „Aorcie”, nie miałem czytało.
zbyt dużego pola manewru. Tworki posłużyły
mi także do pokazania, jak szpitale tego typu Czy w powieści można odnaleźć coś z ciebie?
są postrzegane przez społeczeństwo. Starałem Jestem pewien, że tak, ale sam tego nie zauważam.
się dość wiernie oddać topografię i nastrój miej- Za to osoby, które dobrze mnie znają i przeczytały
sca, choć zdarzyło mi się nieznacznie nagiąć „Aortę”, mówiły, że da się w niej znaleźć moje
rzeczywistość.
poczucie humoru. Parę innych cech również, ale
na szczęście nie mam zapędów, by kogoś zamorCzy zainspirowała cię jakaś prawdziwa historia? dować.
Nie. Choć wydarzenia dzieją się w miejscach
prawdziwych, nie były inspirowane życiem.
Poznałem wiele historii pacjentów szpitali psychiatrycznych, ale nie umieszczałem ich w książce ze względu na szacunek dla tych osób.

Czytałeś opinie na temat swojej debiutanckiej
książki?
Oczywiście. Nie wierzę w to, że autorzy nie czytają
tego, co czytelnicy piszą o ich twórczości. W końcu to oni są najważniejsi i gdy już książka ląduje
w księgarniach, pisarz nie ma na nic wpływu. Może
tylko obserwować i liczyć na to, że jego zamierzenia zostaną odczytane. Moje zostały.

Gdzie zatem szukasz nowych pomysłów?
Nie szukam. Same mnie znajdują i to zazwyczaj
w najmniej spodziewanych sytuacjach. Są pisarze,
którzy przeglądają setki stron internetowych, by
znaleźć coś, co ich zainspiruje i co będą mogli
włożyć do książki. Ja do nich nie należę. Mam
pomysł i wtedy go rozwijam, rozbudowuję i nadaję kształt.

Kryminał wart grzechu
Zapamiętajcie to imię i nazwisko, bo jest nową gwiazdą
polskiego kryminału. Po świetnie przyjętej, debiutanckiej
„Aorcie”, Szczygielski wraca z jeszcze lepszą „Krwią”!
Rozmawiała: Katarzyna Kubicka
Bardzo mnie ciekawi, jak to się stało, że informatyk związał się z literaturą?
Mało osób, które kończą studia, pracuje później
w zawodzie. Wszak kierunki wybieramy, gdy nie
jesteśmy jeszcze dorośli i tylko szczęśliwcy odkrywają swoją drogę, gdy są młodzi. Ja zamiast zajmować się informatyką, zacząłem projektować meble
i robić wizualizacje. Później trochę się pozmieniało i zamiast meble projektować, zacząłem je
montować tu i ówdzie oraz przekładać z miejsca
na miejsce w zimnym magazynie. Innymi słowy,
zasiedziałem się. Za to w międzyczasie zdarzało mi
się popełnić kilka opowiadań docenionych w różnych konkursach (m.in. na Międzynarodowym
Festiwalu Kryminału we Wrocławiu). Parę osób
powiedziało mi, że najwyższa pora napisać coś
większego. I tak powstała „Aorta”.
Nigdy nie kryłeś, że „Aorta” jest początkiem trylogii. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że
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więc oczywistej odpowiedzi, to kwestia przypadku, Poza dokumentami o polskich seryjnych
zbiegu okoliczności. Knychałę badali biegli psy- mordercach pojawiły się też filmy fabularne
chiatrzy, ludzie specjalnie do tego celu powołani, – „Czerwony pająk” Koszałki czy „Jestem morale ich odpowiedzi są, delikatnie mówiąc, niesatys- dercą” Macieja Pieprzycy. Co pan sądzi o ich
fakcjonujące. Trudne dzieciństwo na Śląsku nie- popularności?
wiele wyjaśnia. Gdyby każdy, kto miał takie albo „Czerwony pająk” Koszałki jest osnuty na motyi gorsze nawet dzieciństwo, w konsekwencji zabi- wach prawdziwej historii i z rzeczywistością zgadza się w nim tylko fakt, że istniał
jał, to balibyśmy się dzisiaj wyjść
na ulicę. W grę zatem wchodzi
sobie taki Karol Kot. Wszystko
zbieg wielu czynników. Knychała
W „Kryptonimie
inne to już fantazja. Powstały
w swoich wspomnieniach mówi,
natomiast dwa filmy Pieprzycy
«Frankenstein»”
że nikt nie rodzi się ani dobry, ani
o Marchwickim, jeden z nich to
dokument. W mojej książce zestazły. Chociaż on się po prostu chyfabularyzuję, ale
wiam jednak akta z publikacjami
ba taki urodził. Być może wychonie
koloryzuję,
wanie mogłoby to skorygować, ale
prasowymi i dokumentami IPN,
tego nie wiemy. Nie chciałbym,
do których Pieprzyca wtedy nie
poruszam
żeby to źle zabrzmiało, ale rodzimy
miał dostępu. To daje szerszy obraz.
się w ramach
się z różnymi preferencjami, KnyNatomiast jeśli chodzi o jego film
fabularny, to w większości jedychała doznawał zaspokojenia sekdokumentu
sualnego, kiedy mordował – w tym
nie kreacja artystyczna, niemająca
momencie, w którym mordował.
wiele wspólnego z rzeczywistością.
Zdarza się to raz na miliony przypadków. Myślał W „Kryptonimie «Frankenstein»” fabularyzuję, ale
o tym, planował to, wybierał narzędzie, a kiedy nie koloryzuję, poruszam się w ramach dokumenzabił, odkrył, że przyniosło mu to zaspokojenie tu. Nie wymyślałem żadnych wątków, bazowałem
i zabijał dalej. Moim zdaniem to po prostu jakiś na dokumentach i protokołach przesłuchań. Kiedy opisuję okoliczności ostatniego morderstwa
defekt mózgu.
Knychały – on i jego żona pili z sąsiadami, Achim
Do pisania namówił Knychałę dziennikarz zszedł do swojego mieszkania po szwagierkę
Edward Kozak, który przeczuwał, że to bardzo Bogusię, tam odbył z nią stosunek, potem ona
medialna historia. Czy sam Knychała też mógł dołączyła do towarzystwa, ale szybko wymówiła
mieć poczucie satysfakcji, że zapisał się w ten się bólem głowy – jedyne co wymyślam, to gatunek
sposób w dziejach?
wódki, którą pili. Bo tego nie było w dokumentach.
Nie, ale wydaje mi się, że Edward Kozak go tro- Natomiast o wszystkim innym wiem z lektury
chę podszedł, zachęcił do napisania wspomnień. protokołów przesłuchań, zeznań Knychały, jego
I w sumie dobrze zrobił, bo te wspomnienia wię- żony, sąsiadki i sąsiada itd. Tymczasem film Piecej dają niż opinie biegłych. Knychała, jak już się przycy tylko w pewnej części opowiada o faktach.
przełamał, chętnie udzielał wszystkich odpowie- Muszę przyznać, że stopień przekształcenia tej
dzi, uczestniczył w wizjach lokalnych. Nie sądzę rzeczywistości budzi moje zdziwienie i trochę
jednak, że chciał przez to utrwalić swoją sławę. opór, ponieważ ta historia miała taki potencjał,
W pewnym momencie powiedział o badają- jest tyle informacji, że właściwie szkoda było tego
cych go psychiatrach, że mają szansę zajrzeć mu nie wykorzystać.
do czaszki i zrozumieć takich jak on, ale tego nie
robią. Nie mógł tego zrozumieć. Te badania nie
przyniosły jemu samemu żadnych odpowiedzi.
Trudno dzisiaj orzekać, czy przeprowadzono je
prawidłowo, mam tu pewne zastrzeżenia. A czy ta
Przemysław Semczuk
sprawa wówczas w ogóle nie była medialna? Nie
Kryptonim
sądzę. Poza materiałami, które się ukazały zaraz
„Frankenstein”
po zatrzymaniu Achima, kiedy ówczesna milicja
chciała pokazać swój sukces, opublikowano tylko
kilka artykułów. Potem się już właściwie nikt tym
nie interesował. Zmieniło się to po 1989 r., ale
wtedy to zainteresowanie też już miało bardziej
sensacyjny charakter.

Krew
Bartosz Szczygielski

Filiżanka
czułości
Trudno pisać o filiżance, której nie ma.
Trudno zrekonstruować przeszłość,
a z nią wielowymiarowe portrety ludzi,
ich emocje i wybory. A kiedy historia jest
rodzinna, posupełkowana opowieściami,
przypuszczeniami i legendami familijnymi,
rzecz wydaje się wręcz karkołomna.
Wymaga finezji. Tej na szczęście nie
brakuje Cezaremu Harasimowiczowi.
Tekst: Gabriela Omiotek
Zdjęcie: © Maksymilian Rigamonti

„Pytam sam siebie, co sprawiło, że żyję” – wyznaje narrator. Splot oko- Autor „Sagi” miał wtedy 10 lat. Gdy rekonstruuje biografię Adama
liczności, oczywiście. Najprostsza odpowiedź bywa najtrudniejsza, bo Królikiewicza, jest dojrzałym mężczyzną – depozytariuszem pamięci,
czy można poznać tych wszystkich ludzi, którzy musieli żyć i przeżyć, wyszukującym strzępki informacji, wertującym dzienniki, pamiętniki,
żebyśmy mogli przyjść na świat? Poznać, a może wyobrazić? Trudno stare gazety i książki.
jednoznacznie to rozdzielić, to rozdzielenie nie zawsze ma sens.
Szczególne miejsce Harasimowicz przeznaczył także pradziadkom, rodzicom babci Muszki (żony Adama Królikiewicza) – piękności o czarnych oczach. Jej matka Stefania (błękitnooka Funia)
Dziady, prywatne misterium
Cezary Harasimowicz, opisując rodzinną historię,
zapisała się w pamięci rodzinnej jako niezwykle ciesplata przeszłość z teraźniejszością w ciasny warkocz
pła, serdeczna osoba. Muszka, babcia naszego narraczułości i nostalgii. Rozpisuje opowieść na zdjęcia,
Matka odchodzi
tora, czarne oczy odziedziczyła po swoim ojcu i jego
obrazy, pamiątki i głosy. Niczym wytrawny scenarzynoszących nazwisko Lilienstern. Dopiero jako
i odejdzie jeszcze matce
sta. W końcu autor książki jest też twórcą scenariuszy
dorosły człowiek Harasimowicz dociera do swoich
do takich obrazów, jak „300 mil do nieba” i „Kochanżydowskich korzeni, dzięki czemu odzyskuje choć
przed publikacją
kowie z Marony”. Wysoka poprzeczka? Nic to,
w drobnym stopniu prapradziadków i ich żydowksiążki, która
skie dziedzictwo. W wyobraźni może z praprababką
Harasimowicz, wnuk słynnego jeźdźca, Adama
Królikiewicza, nie cofnie się przecież przed wysoLilienstern, z jej mężem, lubelskim kupcem Markustanie się
ko postawioną poprzeczką! Starannie niuansuje
sem świętować szabat i spróbować czulentu. Ich syn
najpiękniejszym
więc emocje – dużo wzruszenia i czułości, całkiem
Stanisław porzuci wiarę ojca – z miłości lub politycznego rozsądku – i nie dożyje czasów, kiedy czarne
sporo ułańskiej fantazji i humoru, melancholia bez
synowskim
rozpaczy. Autor ucieka w przeszłość, od polityczoczy ich córki Muszki i wnuczki Krystyny (matki
pożegnaniem
nych awantur, doniesień o atakach terrorystycznych,
Harasimowicza) będą źródłem obaw o ich życie.
agresji na ulicach – nie dlatego, że teraźniejszość
go szczególnie mierzi – chce w spokoju, w skupieniu pożegnać się Krystyna, córka Adama
z odchodzącą matką. Jej muranowskie, zbudowane na ruinach getta Cezary Harasimowicz jest synem prawdziwej teatralnej gwiazdy
mieszkanie, stanie się scenerią specyficznych dziadów – misterium o królewskiej aparycji, która wraz z przedwojennymi reżyserami
i nestorami polskiej sceny podnosiła polski teatr z gruzów. Powojenne
wywoływania duchów.
Ze ścian rodzinnego domu wychodzą zjawy i rozmawiają z mat- losy Krystyny, historia jej kariery i małżeństwa, nie zajmują jednak
ką, która raz po raz znika w świecie równoległym, jak z czułością aż tak bardzo autora, może ta relacja jako zbyt bliska i intymna
opowiada narrator. Tu i teraz staje się dla niej coraz mniej istotne, musi poczekać na inny czas. Matka wyziera z tej sagi w swojej wersji
coraz trudniej rozpytać ją o przeszłość, dlatego obowiązek pamię- dziecięco-dziewczęcej – jako córeczka dzielnego ojca-ułana, konspitania, snucia opowieści o przeszłości, bierze na siebie narrator–syn ratorka, powstańczyni, więźniarka obozu i młodziutka aktorka. To
– dziedzic historii rodzinnych i artefaktów. Matka odchodzi i odejdzie wzruszający sposób na zatrzymanie jej w tej rzeczywistości w chwili,
jeszcze przed publikacją książki, która stanie się najpiękniejszym kiedy powoli i boleśnie przechodzi do innej razem z duchami swojej
synowskim pożegnaniem.
przeszłości. Pozostaje młodzieńcza, frywolna, odważna do brawury,
momentami heroiczna. Pełna życia.
Kutia i czulent
Świat ze stron Harasimowicza nie jest czarno-biały. Autor nie
A jest o czym opowiadać dzieciom i wnukom, bo to historia bardzo tyle go maluje, bo obraz byłby chyba zbyt jednowymiarowy, płapolska – bardzo różnorodna. O Polakach, Żydach, zasymilowanych ski, ile układa trójwymiarowe puzzle ze wspomnień, fragmentów
Żydach, Ukraińcach, zdeklasowanych ziemianach i lwowskich miesz- pamiętników i gazet. Wyobraźnia i wrażliwość pozwalają mu tchnąć
czanach – pokazana przez pryzmat międzyludzkich relacji. W świecie, w tę makietę życie. Robi to z ogromną czułością. Może tyle właśnie
w którym co jakiś czasu podnosi głowy hydra nacjonalizmu, anty- jesteśmy winni tym, którym udało się przeżyć, abyśmy mogli się
semityzmu, szowinizmu i nienawiści, dobrze przypomnieć sobie, urodzić? Odrobinę czułości.
po pierwsze, jakie są ich skutki, a po drugie, że ocaleniem jest ludzka
przyzwoitość. Zwykły przypadek i właśnie takie drobne przejawy
dobroci są częścią rodzinnej pamięci. Wraz z nimi rzeczy, zdjęcia
i pamiętniki, z których składa się opowiadana historia.
Kutia, lwowski wdzięk, ułańska fantazja i kresowy akcent to dzieSaga. Czyli filiżanka, której nie ma
dzictwo Adama Królikiewicza, dziadka Cezarego Harasimowicza.
Jego życie stało się kanwą opowieści. Najwybitniejszy polski jeźCezary Harasimowicz
dziec, konspirator, legionista, zwycięzca olimpijski, szwoleżer, jeden
z obrońców Lwowa – biografia będąca kwintesencją epoki. Przeżył
dwie wojny światowe i czasy stalinizmu – umarł wskutek wypadku na planie filmu Wajdy „Popioły”, bo postanowił poprowadzić
osobiście (siedemdziesięciolatek!) ułańską szarżę pod Somossierą.

Sami o sobie
Polacy kochają Polskę, ale nie przepadają
za sobą nawzajem. Manifestując dumę narodową,
sarkają na polską rzeczywistość. Mają ku temu
powody, bo od dwóch wieków rzeczywistość
skrzeczy, a historia nie rozpieszcza. O tym, czy
możemy ten narodowy autoportret przemalować,
opowiada Adam Leszczyński, autor książki
o polskich autostereotypach „No dno po
prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo
nie lubią swojego kraju i innych Polaków”.
Rozmawiała: Sylwia Głuszak
Czy przy lekturze tekstów dziewiętnastowiecznych i z początku
dwudziestego wieku coś pana zaskoczyło, zwłaszcza w kontekście
tego, co Polacy myślą i piszą o sobie dzisiaj?
Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to uderzające podobieństwo opisu
wad, które autorzy zarzucali polskiej społeczności kiedyś i dzisiaj.
Niezależnie od tego, czy to są zabory, II Rzeczpospolita, PRL, czy
III Rzeczpospolita, Polacy myślą o swoich rodakach to samo. Zmieniają
się ustroje, zmienia się gospodarka, a te rzeczy się powtarzają.
Nie jest tak, że te teksty – upominające rodaków, naprawcze – po
prostu kształtowały negatywny autostereotyp, czy tylko były jego
symptomem?
Ja nie wybierałem utworów naprawczych, przede wszystkim zająłem
się odkrywaniem charakterystyki własnej w tekstach, które zasadniczo
nie służyły do jej dokonywania. Uwagi o Polakach i polskości były
w nich rzucane mimochodem, deklarowane jako oczywiste. Jednym
z wielu setek cytowanych przeze mnie źródeł jest podręcznik gospodarstwa domowego Anny Ciundziewickej z 1848 r. „Gospodyni litewska” (miał on kilkanaście późniejszych wydań). Autorka, pisząc bardzo
praktyczny poradnik, jak prowadzić folwark szlachecki, rzuca uwagi
o powszechnym u nas zaniedbaniu, bałaganie, brudzie itp. Takie uwagi
znajdowałem w całkowicie odmiennych tekstach – interesowały mnie
szczególnie, ponieważ wyrażają coś, co się uważa za oczywiste. Rzeczy,
które cytuję, najczęściej nie były przeznaczone dla szerokiej publiczności, bo pochodzą z pamiętników czy prywatnej korespondencji.
Tytuł książki został zaczerpnięty z forum internetowego, wypowiedzi z XIX i XX w. pochodzą w większości od osób publicznych. Czy
dla pana forumowe opinie to taki głos ludowy słabiej wcześniej
słyszalny?
Starałem się być bardzo wyczulony na to, aby zachować pewien demokratyczny parytet. Nie chciałem opowieści, która będzie rekonstrukcją opinii elit o sobie i o ludzie, którym zresztą często pogardzały.
W przypadku czasów dawniejszych jest to dużo trudniejsze, ponieważ
elity więcej piszą, to ich teksty zostają. Jeśli chodzi o głos ludu, mamy
znacznie mniej materiału. Co nie znaczy, że on nie istnieje – korzystałem np. z XIX-wiecznych pamiętników emigrantów, a także ich
listów. Co ciekawe, autostereotyp u elit i ludu jest podobny – mówią
z grubsza to samo, choć innym językiem.
To jak się w końcu prezentuje sławetna polska duma narodowa?
To, że Polacy myślą o swoich rodakach źle, nie znaczy, że nie są
dumni z bycia Polakami. To są dwie rzeczy w dziwny sposób ze
sobą sprzężone. Dane ilościowe i porównawcze mówią wyraźnie, że
Polacy są znacznie bardziej dumni ze swojej narodowości niż inne
nacje. Często cechy, które wskazują jako pozytywne w swojej grupie,
czyli patriotyzm, bohaterstwo, gościnność, religijność, przywiązanie
do tradycji (taki bardzo taki typowy zestaw), łączą się z negatywną oceną Polaków jako społeczeństwa funkcjonującego na co dzień
– padają zarzuty o nieżyczliwość, bałagan, brud itp. W książce klasyfikuję to dość dokładnie na bardzo poruszających przykładach. Przeważnie te złe opinie są łączone z deklaracjami miłości do Polski. Mają
wtedy bardzo desperacki wymiar – na zasadzie, że nie potrafimy żyć
w kraju, ale i tak kochamy naszą ojczyznę.

No dno po prostu jest Polska
Adam Leszczyński
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Przede wszystkim
motywacja
Tomasz Choiński, mistrz Polski w aerobiku
sportowym, trener personalny, prawa
ręka Ewy Chodakowskiej przygotował
program, który gwarantuje sukces
w budowaniu zdrowego stylu życia.
Tekst: Tomasz Choiński
Prawidłowe żywienie to 60% sukcesu. Trening to 30% do naszego
końcowego sukcesu. Dobrze dobrana motywacja, nieustannie podsycana, żarząca się niczym drewno w najniższym punkcie ogniska,
da nam siłę, moc i energię. Może się wtedy okazać, że motywacja to
kolejne 100% do naszej formy i będziemy w stanie działać na 200%
możliwości.
Szukając motywacji, zawsze najlepiej odnieść się do podstawowych zachowań czy odczuć. Ruch jest naturalną potrzebą człowieka,
daje świadomość naszej siły, wytrzymałości i energii. W ruchu często
odnajdujemy wartość własnego „ja” i jesteśmy w stanie odpowiedzieć
sobie na pytania: „Jaki jestem?” czy „Jaki chciałbym być?”. To znowu
nierozerwalnie łączy się z naszą osobowością i naszymi emocjami.
Zawsze wizualizuj osiągnięcie sukcesu, zanim ten sukces odniesiesz. Wyobraź sobie wszystkie pozytywne uczucia, które temu towarzyszą: spełnienie, pochwały, uznanie, radość z osiągniętego celu itd.
Musisz wypracować w sobie swoisty automat, który z łatwością będzie
przenosił Cię do tego stanu błogiego, cudownego zadowolenia. Karm
się tym, kiedy dopadnie Cię treningowe lenistwo, w chwilach zwątpienia, przy rozpisywaniu własnego planu treningowego, w każdym
ważnym momencie, kiedy następny krok będzie się wydawał zbyt
trudny – znajdź jednak w sobie siłę, by przekroczyć kolejną granicę.

Fit dla par
Tomasz Choiński

Jak przygotować
się do treningu?

1.

Przygotuj miejsce treningu. Znajdź odpowiednio dużą przestrzeń w domu, w plenerze lub na siłowni. Oczywiście, jeśli
ćwiczysz z partnerem, potrzebujesz dwa razy więcej miejsca.
Zwróć uwagę na bezpieczeństwo: czy podłoga nie jest za śliska, czy nie
ma jakichś wystających ze ścian przedmiotów, np. półek, czy pomieszczenie ma okna, które w chwilach intensywnego wysiłku zapewnią
cyrkulację powietrza itd.

2.

Dobierz odpowiednie obciążenie. Podejmij trening właściwy dla twojego poziomu wytrenowania. Staraj się pracować
w równym tempie przez cały czas trwania serii. Jeżeli jakieś
ćwiczenia wymagają dodatkowego obciążenia, wybierz takie, z którym
faktycznie dasz radę zrobić całą serię.

8.

Woda do picia. Właściwy poziom nawodnienia
organizmu jest podstawą jego prawidłowego
funkcjonowania. Woda spełnia w ludzkim ciele wiele ważnych funkcji: reguluje temperaturę ciała,
jest elementem płynów ustrojowych i transportuje
składniki odżywcze oraz produkty przemiany materii.
Przyjmowanie zbyt małych ilości płynów podczas
ćwiczeń może mieć poważne następstwa dla zdrowia.

9.
10.

Mata. Zapewni wygodę podczas niektórych ćwiczeń w parterze. Miękki dywan również się sprawdzi.

Właściwy dobór partnera treningowego pod względem:


Przygotuj się do treningu merytorycznie. Zanim zaczniesz
trening, upewnij się, czy dobrze znasz technikę wykonywanych ćwiczeń i czy wiesz, na które mięśnie one wpływają.
To konieczne, po pierwsze, by świadomie pracować odpowiednimi
mięśniami, co zapewni progres treningowy, a po drugie, by uniknąć
kontuzji.


3.

4.

Ustal zasady. Nie możesz się okłamywać. Wykonuj każde
ćwiczenie poprawnie, nie oszukuj w ruchu, by zwiększyć liczbę
powtórzeń, ćwicz właściwie przez cały wyznaczony czas, nie
odpuszczaj treningów. Oczywiście, wszystkie te zasady obowiązują
również podczas treningu z partnerem, kiedy oszustwo demotywuje
nie tylko ciebie, ale i drugą osobę.

5.

Przygotuj sprzęt. Większość zawartych
w książce ćwiczeń nie wymaga przyrządów
– bez problemu więc możesz wykonać je
w domu, w plenerze czy na wakacjach. Jedynie
w kilku ćwiczeniach potrzebne są hantle. Jeżeli
ich nie masz, możesz zastąpić je np. butelkami
z wodą, a gdy nie masz ich pod ręką, wykonaj
ćwiczenie bez dodatkowego obciążenia, co także będzie skuteczną
pracą. Warto tu wspomnieć o kilku przedmiotach, które zwiększą
komfort ćwiczenia.





6.
7.

Stoper. Najlepiej sportowy, jako osobne urządzenie lub funkcja
w zegarku, ale równie dobrze posłuży nam aplikacja w telefonie. Stoper będzie potrzebny zarówno do ćwiczeń na czas,
jak i do testów.

wzrostu – maksymalna różnica wzrostu pomiędzy partnerami
powinna wynosić 10 centymetrów. Jeżeli jeden z partnerów
będzie znacznie wyższy od drugiego, niektóre z ćwiczeń mogą
okazać się bardzo trudne lub nawet niewykonalne ze względu
na różnicę w długości ramion, nóg oraz poziomu np. klatki
piersiowej;
wagi – maksymalna różnica masy ciała między partnerami
powinna wynosić 9–14 kilogramów. Zbyt duża różnica wagi
może spowodować spore trudności, ponieważ niektóre ćwiczenia wykonujemy w obciążeniu masą ciała partnera;
poziomu wytrenowania – podobny poziom powoduje wspólny progres, natomiast w sytuacji gdy jeden partner jest dużo
lepszy od drugiego, konieczny będzie kompromis, który może
skutkować albo zbyt lekkim treningiem sprawniejszej osoby,
albo przetrenowaniem partnera, który podejmie się treningu
właściwego dla bardziej zaawansowanych;
podobnego celu – ważne, by partner zmierzał w tym samym
kierunku. Będzie to dla Ciebie zawsze bardziej motywujące.
Jednakże najważniejsza zasada brzmi: jeśli nawet Twój partner
nie stanowi ideału, nie przejmuj się tym. Po pierwsze dlatego,
że większość treningów w tej książce możesz wykonać oddzielnie i nie zniweczy to Twojego 30-dniowego planu. Po drugie,
w przypadku ćwiczeń w parach zawsze najpierw sprawdź, jak
Ci się trenuje z danym partnerem. Jeśli dobrze, komfortowo, to
dokonaliście właściwego wyboru. Najważniejsze, byście umieli
się wzajemnie zmotywować.

Buty sportowe. Dobre buty stabilizują, amortyzują oraz zapobiegają kontuzjom. Nie kieruj się marką lub ceną, tylko komfortem i właściwym zastosowaniem.

Kultowa
seria
w nowej
odsłonie
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Konkurs

wała Aleksandra Krzanowska. Publikacja zawiera
także płytę CD, na której kolędy wykonują artyści
Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”.

Wiemy, że kochacie czytanie tak samo
jak my, dlatego przygotowaliśmy
dla Was specjalny konkurs.
Wystarczy, że przeczytacie wszystkie
książki, o których piszemy w tym
numerze naszego magazynu!

Recenzje prosimy wysyłać na adres e-mail:
terazczytam@gwfoksal.pl. Wyboru dokona
jury złożone z ekspertów Grupy Wydawniczej
Foksal. Regulamin konkursu jest dostępny na
stronie www.facebook.com/wydawnictwo.wab

A już całkiem na poważnie – prześlijcie
do nas recenzję jednej z opisanych przez
nas książek. Forma recenzji jest dowolna – możecie stworzyć nawet poemat czy
rysunek. Spośród nadesłanych recenzji
wybierzemy dziesięć najciekawszych. Ich autorów nagrodzimy
pakietami dziesięciu książek.
Wśród nich na pewno znajdzie
się wyjątkowa publikacja „Kolędy i pastorałki”. Jest to pięknie
ilustrowany zbiór kilkudziesięciu
polskich kolęd i pastorałek. Pierwsze informacje o polskich kolędach
pochodzą sprzed ponad 600 lat,
warto więc zadbać o to, aby ani dziś,
ani w przyszłości nie zabrakło ich
w naszej kulturze. Książkę zilustro-

Skok na kasę jako
dyscyplina olimpijska
Sport nie istnieje – Jan Sowa i Krzysztof Wolański bardzo precyzyjnie dowodzą tego w książce pod
takim właśnie tytułem. Sportowe emocje, radość ze zwycięstwa i poczucie przynależności zostały
podporządkowane bogom kapitału, czyli zyskowi i jego przybocznym: inwestycji oraz zwrotowi.

Kluby piłkarskie
i sponsorzy
s
Chelsea i Adida
60 milionów
funtów rocznie

FC Barcelona i Nike
100 milionów funtów
rocznie

Tekst: Gabriela Omiotek

Pierwszy tematyczny kanał telewizyjny
poświęcony wyłącznie rozgrywkom – ESPN
(Entertainment and Sports Programming
Network) – zaczął nadawać

7 września 1979 roku.

W latach osiemdziesiątych stacja podpisała
kontrakty z zawodowymi ligami sportowymi
(NBA, NFL, MLB). Dziś ESPN emituje kilka
kanałów, pokazując 65 dyscyplin sportu,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
w 200 krajach.

Pierre de Coubertin – ojciec nowożytnej olimpiady – twierdził, że sport nadal jest tym, czym
był w starożytnej Grecji: rywalizacją jednostek
demonstrujących swoją fizyczną sprawność
poprzez aktywność przebiegającą zgodnie z pewnym zestawem reguł. Sowa i Wolański dowodzą,
że tak rozumiana rywalizacja sportowa już nie
istnieje. Przemiany następowały sukcesywnie
od XIX wieku wraz ze zmianami politycznymi
i gospodarczymi społeczeństw Zachodu – Europy oraz Ameryki Północnej. Wówczas nastał
nowy porządek – epoka społeczeństwa masowego kształtowanego przez rynkowe mechanizmy
regulacyjne. W książce najbardziej interesuje ich
proces podporządkowania nowoczesnego sportu
zasadom gospodarki kapitalistycznej. Autorzy biorą pod lupę sport wyczynowy, a przede wszystkim
wszystkie organizacje, które uczyniły sobie z niego
źródło utrzymania, dla których rywalizacja ma
tylko jedno nieszlachetne oblicze – biznesowe.
Rozprawiają się raczej bezwzględnie ze wszystkimi wzniosłymi mitami, które wokół rywalizacji sportowej narastały, ba, udowadniają, że ich
kształtowanie było cyniczne, chodziło bowiem
o to, by wykorzystując afekt i lojalność kibiców
oraz ich ciągoty nacjonalistyczne, maksymalizować zyski. A im większe potencjalne zyski, tym
większy nacisk na ustanowienie monopolistycznej
kontroli nad organizowaną aktywnością sportową.
Przykładem staje się ruch olimpijski, który najzwyczajniej w świecie jest systemem opresyjnej
i drogiej ekskluzywnej franczyzy. MKOL sprzedaje
prawo do używania nazwy „olimpiada” (miastom
i podmiotom prywatnym), chociaż sam jest uzur-

patorem – równie dobrze ktoś mógłby opatenBogate państwa niechętnie biorą na siebie
tować słowo „dramat” i żądać opłaty od teatrów ciężar organizacji wielkich wydarzeń sportowych
za każde jego użycie. Czemu zatem ktokolwiek – w tę pułapkę wpadają państwa peryferyjne chcące
chce płacić, czemu pieniądze do prywatnych wzmocnić swoją dumę narodową. Kuszone perorganizacji idą z pieniędzy publicznych? Na tym spektywą zwiększenia prestiżu, marnują ogromne
polu dochodzi właśnie do wielkiej kompromitacji środki publiczne, a faktyczne zyski idą do kieszeni
współpracy publiczno-prywatnej, w której płaci prywatnych działaczy FIFA, MKOL-u, sponsorów
podatnik, a zyski zgarnia przedsiębiorca i poli- i stacji telewizyjnych. Nic dziwnego, że budzi
tyk. Jak dowodzą autorzy książki: sport produku- to coraz większe i bardzo uzasadnione protesty
je dziś kapitalizm tak, jak kapitalizm produkuje społeczne.
sport. Sportowcy są tak naprawdę dzisiaj jedynie
markami, sprzedawane są mniej ich umiejętności,
Ile kamer rejestruje mundial?
a bardziej wizerunek. Wpłynęły na to oczywiście
także środki masowego przekazu odgrywające kluAnglia 7 kamer (tylko 3 mogły
czową rolę w dostępie do sportowego spektaklu
1966
transmitować na żywo)
ujmowanego jako masowa rozrywka. Same wydarzenia sportowe są właściwie jedynie kanałami
Korea i Japonia 23 kamery
2002
widzialności dla sponsorów. Dlaczego? Ponieważ
sport to czysta emocja, za którą nie kryje się treść
i znaczenie – dlatego sportowiec jest tak doskoBrazylia – min. 34 kamery
2014
nałym nośnikiem reklamowych treści. Ma dzisiaj
na każdym meczu
przede wszystkim status celebryty, co oznacza, że
korporacje mogą zarobić więcej, wykorzystując np.
piłkarzy o większym potencjale wizerunkowym
Trudno wskazać jakiekolwiek pozytywy orga(a nie np. sprawniejszych od nich graczy).
nizacji wielkich imprez sportowych, natomiast
można wskazać całą listę związanych z nimi proKoszty i zyski Euro 2012 Polska blemów: niszczenie środowiska, bezpośrednie bądź
pośrednie wysiedlenia ludzi biednych (pośrednie
– spowodowane wzrostem cen nieruchomości
tyle wydała Polska
i czynszów), gentryfikacja biednych dzielnic. Do
100
na przygotowania
miliardów
tego dochodzi jeszcze wzmożony nadzór (także
Euro 2012
złotych
technologiczny) nad obywatelami, którzy siłą są
pozbawiani swobód obywatelskich (dość częste
24-godzinne sądy, niewspółmierne do winy wyroki
Poznań dopłacił
itp. jako wymóg komitetu olimpijskiego). Łaknące
750
do budowy
zysków, sprzedające swoje marki korporacje chcą
milionów
miejskiego stadionu
przejąć władzę nad zachowaniem i wyglądem kibizłotych
ców, kontrolować, co jedzą, jakiej marki piją napoje.
Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, to naprawdę
jest przerażające. Rozrywka dla warstw ludowych
250
ekwiwalent reklamowy
milionów
zostaje przekształcona w towar reglamentowany
dla
Poznania
złotych
przez korporacje. A prosty, lojalny kibic wcale już
nie jest najbardziej pożądanym widzem. Chętnie
Dlaczego ludzie i narody chcą zatem brać jest widziany natomiast ten, który podporządkuje
udział w tym spektaklu – po pierwsze, jest to się regułom, będzie grzecznie siedział na stadionopotrzeba wykreowana przez machinę promocyj- wych krzesełkach i wydawał mnóstwo pieniędzy
ną, po drugie, w czasie wydarzenia sportowego na reklamowane przez korporacje bzdury. Czy
kibic umieszcza sam siebie we wspólnocie, z któ- jest nadzieja na odbicie sportu z rąk kapitału?
rą odczuwa niezwykłą więź, silniejszą niż niemal Istnieją różne formy oddolnego protestu i pomyw jakichkolwiek innych okolicznościach – wyjąw- sły na obejście tej kapitalistyczno-korporacyjnej
szy może pole bitwy, z którym zresztą wydarzenia machiny? Jakie i na ile skuteczne? Odsyłamy
do książki.
sportowe są często porównywane.

Manchester
United i Adidas
75 milionów
funtów rocznie

Yokohama Che
lsea
40 milionów
funtów

ester
t Manch
Chevrole miliony
3
United 5
n
fu tów

Real Madryt w 2003 zapłacił

35 milionów euro

za prawie trzydziestoletniego wtedy Davida
Beckhama. W barwach Galácticos zdobywał on
dwa razy mniej bramek w przeliczeniu na mecz

(13 w 116 meczach)
niż w swoim poprzednim klubie
– Manchesterze United

(62 gole w 265
spotkaniach)
.

Pieniądze wydane na Beckhama zwróciły się
jednak Realowi podwójnie w zysku
ze sprzedaży koszulek już w pierwszych kilku
miesiącach jego gry w Madrycie. Manchester
United nie był w stanie zarobić na nim tyle,
co Real Madryt, ponieważ kibice Manchesteru
mieli już klubowe koszulki i inne gadżety
firmowane przez zawodnika.

NA RO D Z I N Y N OWO C Z ES N E G O S P O RT U:
w 1863 roku
powstaje
brytyjski związek
piłki nożnej
(The Football
Association)

w 1876 odbywa
się pierwszy
międzynarodowy
turniej tenisowy

w 1896 dochodzi
do wskrzeszenia
olimpiad

w 1904 powstaje
FIFA

w 1920 powstaje
amerykańska
Narodowa Liga
Futbolowa

Sport nie istnieje
Jan Sowa
Krzysztof Wolański

Przełom XIX i XX wieku to czas ostatecznego uformowania się
nowoczesnych społeczeństw kapitalistycznych
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Pisanie
między
dyżurami
Miszczuk pierwszą swoją książkę
„Wilk” napisała jako piętnastolatka.
Dziś jest praktykującym
lekarzem i ma na koncie
dwanaście powieści. Ostatnia,
thriller medyczny „Obsesja”,
niedawno trafiła do księgarń.
Tekst: Katarzyna Kubicka
Zdjęcie: © Marcin Łobaczewski

Tak wczesny debiut nie zdarza się często. A mało
brakowało, by do niego nie doszło. Kasia nie wierzyła w swój talent literacki i gdyby nie namowy
nauczycielki języka polskiego, maszynopis „Wilka” nigdzie nie zostałby wysłany. Kiedy w końcu zdecydowała, że spróbuje, odezwała się tylko
do jednego wydawnictwa. Nie liczyła, że ktokolwiek zwróci uwagę na powieść nikomu nieznanej
dziewczyny, która ledwie zdążyła skończyć ostatnią klasę gimnazjum. Po miesiącach oczekiwań
na odzew, stwierdziła, że prawdopodobnie tekst
się nie spodobał. Wtedy jej mama postanowiła
zadzwonić do wydawnictwa i upewnić się, czy
rzeczywiście powieść została odrzucona. Okazało
się, że maszynopis zaginął. Przyszłą pisarkę poproszono, aby tym razem osobiście przyniosła książkę. Na płycie oprócz „Wilka” znajdowała się już
kolejna powieść – „Wilczyca”, która miała zostać
w przyszłości nominowana do Nagrody Nautilus.
Po tygodniu Kasia otrzymała wiadomość, że „Wilk”
zostanie wydany.
Publikacja „Wilka” zbiegła się z przygotowaniami do matury. Młodej pisarce udało się spełnić swoje marzenie i dostać się na Warszawski
Uniwersytet Medyczny. Choć studia medyczne
do łatwych nie należały, znajdowała czas, aby pisać
kolejne powieści. W latach 2010-2012 ukazała się
jej trylogia diabelsko-anielska. Pierwszą część „Ja,
diablica” Kasia traktowała jako swój powtórny
debiut – ta publikacja stanowiła dla niej dużo
ważniejszy moment kariery pisarskiej niż wydanie
„Wilka”. Przygody szalonej Wiktorii, która dopiero
po śmierci zaczęła prawdziwie żyć, podbiły serca

Wszyscy kłamią
Leżysz, ale nie możesz się poruszyć. Słyszysz, ale nie mówisz.
Myślisz, ale nie pamiętasz. No tak… Czasami też kłamiesz.
Wyobraź sobie, że budzisz się w szpitalnej sali i nie wiesz, co
ci się stało. Jesteś w śpiączce, a każda kolejna sekunda staje
się wiecznością. Jedyne co możesz robić, to zastanawiać się
nad swoją przeszłością i wspominać dawne lata. Jest jednak
haczyk. Nie możesz pogubić się w swoich kłamstwach.
Tekst: Katarzyna Łochowska, nalogowyksiazkoholik.pl
Amber zapada w śpiączkę, ale nie może sobie
przypomnieć, dlaczego znalazła się w takim stanie.
Wie jednak, że przed tym zdarzeniem prowadziła
zupełnie inne życie. Miała pracę, której nie lubiła.
Siostrę, która założyła szczęśliwą rodzinę. I męża,
który przestał ją kochać. Miała również najlepszą
przyjaciółkę, z którą lubiła wyskoczyć na drinka,
a ostatnio spotkała swojego byłego chłopaka, z którym chętnie odświeżyła kontakt. Amber nie wie,
czy mąż chciał ją zabić. Wie jednak, że sama czasami
kłamie.
Jak przystało na mnie, początkowo bałam się
tej książki, choć byłam nią niezwykle zainteresowana.
Nie lubię pisać o książkach, jeśli mi się nie podobały.
Wydawało mi się, że będę miała jednak do czynienia z tajemnicą, którą strona po stronie będę mogła
rozwiązywać, aż ukaże mi się ona w całej swojej
okazałości. Cóż… początkowo rzeczywiście tak było,
aż główna bohaterka zaczęła kłamać. I to nie jest
żaden sekret. Autorka nawet specjalnie ostrzega
przed tym czytelnika. Najlepsze jest to, że to właśnie
on musi zdecydować, co jest prawdą, a co jedynie
urojeniem. Zostałam wywiedziona w pole, Pani
Feeney. Gratuluję.
To dla mnie taki pstryczek w nos od samej
autorki, która doskonale wiedziała, że nie poradzę
sobie z zagadką. I rzeczywiście zakończenie książki wbiło mnie w fotel i pozostawiło przez kilka
chwil w zupełnym osłupieniu. Całą książkę można
podzielić na trzy części, które przeplatają się ze sobą.
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To zupełnie tak, jakby przeplatały się ze sobą trzy
rzeczywistości. W pierwszej z nich Amber leży
w szpitalnym łóżku i nie może się poruszyć. Dolatują
do niej strzępki rozmów, z których może wywnioskować, co jej się przytrafiło. Cała sprawa jest owiana
tajemnicą, a zagadka może być rozwiązana jedynie
przez samą Amber.
W drugiej rzeczywistości kobieta przywołuje
retrospekcję sprzed kilku dni, kiedy prowadzi normalne życie, pracuje, spotyka się z przyjaciółmi, siostrą oraz mężem. Czytelnik ma świadomość, że to
właśnie tutaj będzie mógł poznać przyczyny stanu
bohaterki. Trzecią częścią są fragmenty pamiętnika
prowadzonego przez małą dziewczynkę. Fabuła była
dla mnie niczym ruchome piaski i tylko stąpanie
po wyznaczonych kamieniach mogło mnie uratować przed niechybną zgubą. Nie wiedziałam, czy
na kolejnej stronie znajduje się kamień, czy zostanę
zwyczajnie wciągnięta i pogrzebana.
Słyszę ulewę, która próbuje wybudzić mnie z tego
bezbrzeżnego snu. Brzmi jak nieustępliwa armia
maleńkich paznokci postukujących w szybę. Wyobrażam
sobie kolejne uparte kropelki – kiedy ponoszą klęskę i nie
udaje im się przełamać czaru, zmieniają się w spływające po szkle łzy.
Takie poprowadzenie książki sprawiło, że
po kolei z zapartym tchem mogłam rozwiązywać
zagadkę Amber i jej śpiączki. Problemem było jednak to, że ta czasami kłamała, w związku z czym
trudno było mi odróżnić kłamstwo od prawdy.

czytelników. Nic dziwnego. Pisarka o przebogatej w literaturze i jest to zdecydowanie najbardziej
wyobraźni w żadnej swojej książce nie zapomina charakterystyczna cecha jej stylu. W jej książkach,
oprócz niesamowitych przygód, zawsze znajdzie
o solidnej dawce humoru.
Wymagające studia nie tylko nie przeszko- się miejsce na ironię, strach rodem z horrorów oraz
dziły w pisaniu, ale stały się poniekąd inspiracją. – obowiązkowo – na miłość.
Wkrótce po ich ukończeniu ukazała się „SzepFani „Szeptuchy” z radością przyjmą wiadotucha”, która zdobyła tytuł Najlepszej Powieści mość, że w najnowszej książce Miszczuk konRoku 2016 w kategorii Literatura Fantastyczna tynuuje romans medycyny i literatury. Pisarka
w plebiscycie portalu lubimyczytać.pl. Książka zdecydowała się tym razem odejść od dobrze
opowiada alternatywną historię Polski, w której znanej sobie fantastyki i sprawdzić się w zupełMieszko I odmówił przyjęcia chrztu. W nakre- nie innych realiach. „Obsesja”, choć określana
ślonej przez pisarkę wizji współcześni Polacy jako thriller medyczny, znacznie wychodzi poza
nadal są poganami, a młode lekarki, w tym głów- ramy gatunku. To raczej dreszczowiec połączony
na bohaterka, zaraz po studiach medycznych z powieścią obyczajową z elementami komediomuszą przejść obowiązkową praktykę u wiejskich wymi. Bohaterką jest młoda lekarka, która rozpoznachorek. W „Szeptusze” mamy do czynienia czyna pracę na oddziale psychiatrycznym. Gęsta
z pełną uroku opowieścią o miłości okraszoną atmosfera szpitalnych korytarzy sama w sobie
sporą dozą rodzimej magii. Powieść otwiera cykl przyprawia o gęsią skórkę, ale zrównoważona pani
„Kwiat Paproci”, w skład którego weszły jeszcze doktor stara się nie ulegać wyobraźni. Wszystko
dwie pozycje – „Noc Kupały” oraz „Żerca”. W tym do czasu… Kobieta będzie musiała zmierzyć się
momencie powstaje „Przesilenie”.
z polującym na nią mordercą.
Jakie są największe walory książek Miszczuk?
W jej powieściach nie znajdziemy banału, oklepanych tematów i cukierkowych bohaterów. Nikt
nie dorównuje jej w wymyślaniu tak fascynujących
historii i naprawdę niewielu może pochwalić się
podobnym talentem do operowania niewymuObsesja
szonym humorem. Skąd bierze pomysły na swoKatarzyna Berenika
je niesamowite fabuły? Często ze snów. Wyśniła
Miszczuk
historię opisaną w „Gwiezdnym Wojowniku”,
sennym widziadłom zawdzięcza swoje zakończenie „Wilk”. Niektórzy zarzucają jej zbytnie
żonglowanie gatunkami, ale ona uwielbia mieszać
Gdy już strzelałam palcami i mówiłam:
Mam Cię!, okazało się, że autorka znów
W życiu nie spodziewałabym się czegoś takiego!
wyprowadziła mnie w pole. I muszę
Jest to bardzo miła odmiana od większości książek,
przyznać, że gdy już książkę skończyktóre nie są w stanie niczym mnie zaskoczyć.
łam i popatrzyłam na nią z perspektywy
oczarowana-czyta.blogspot.com
całości, to włos zjeżył mi się na głowie.
Ta powieść jest wstrząsająca i pozostawia czytelnika z trudnym do opisania poczuciem
Znakomity thriller psycho
logiczny.
niepokoju.
kasiaiksiazki.blogspot.de
Ponadto bardzo trudno ocenić mi główną bohaterkę. Wiem o jej największej wadzie
(a jestem osobą, przy której do kłamstwa
Jeśli szukacie książki, która nie pozwoli
wam zasnąć,
lepiej się nie przyznawać), a jednak podhistorii, która wniknie do waszych myśl
i
i pozostanie
czas czytania mimowolnie obdarzyłam ją
tam jeszcze długo po zakończeniu lektu
ry – „Czasami
sympatią. Dopingowałam ją i jej współkłamię” to dla was pozycja obowiązkowa
!
czułam, bo w końcu przydarzyło jej się
ksiazki-milki.blogspot.com
coś złego. Życie jej nie rozpieszczało,
a przeszłość wciąż kładła się cieniem na całym życiu.
Czy jednak zasługiwała na to? Ta lektura wywołała we mnie konflikt, z którym do tej pory trudno
Całkowity odlot.
mi się pogodzić. Bo czy taki człowiek jak Amber
ko-ziemia.blogspot.com
o-pie
nieb
zasługuje na moje współczucie? Może zasługuje
na nie każdy? A może wcale jej nie współczułam?
Autorka pokazała mi, że miłość też może być
niebezpieczna. Z Amber jest jeszcze taki proGwarantuję, że książka wzbudzi falę emocji.
blem, że ma niezwykły dar opowiadania. Jej
I to skrajnych. Alice Feeney debiutuje z przytupem
historię łyka się w całości i czasem człowiek się
i tym samym stawia sobie wysoką poprzeczkę.
nawet nad tym nie zastanawia. Jej opisy często
katarzynastec.wordpress.com
są niezwykle obrazowe i wypełnione pięknymi
słowami. Niektóre sprawiły, że dwa razy spojrzałam na otaczający mnie świat.
Pomyślicie zapewne, że ot taki normalny thriller,
Takiej książki z pewnością
zbrodnia, może trochę krwi, zagadka wydawałoby
jeszcze nie czytaliście.
się nie do rozwiązania. W dodatku wszystko ubrane
ksiazkomaniacyrecenzje.blogspot.com
w prostą, nieprzyciągającą uwagi okładkę. Schemat
goni schemat. Może tak, a może nie. Nie macie
pewności.
Może czasami zwyczajnie kłamię.
Żałuję, że nie mogę zapomnieć tej
historii, żeby przeczytać ją jeszcze raz.
„Czasami kłamię” powoduje to uczucie
licencja-na-czytanie.blogspot.com
niepokoju i niestabilności, które tak
kochamy w thrillerach i nie pozwala się
oderwać chociaż na chwilę od lektury.
bibliotekapodmarcepanem.blogspot.com

„Czasami kłamię” to genialny
thriller psychologiczny.
www.kulturantki.pl

Jeśli szukacie książki, która potrafi zaskoczyć
przez wielkie „Z”, to jest powieść dla Was.
drukowanachatka.blogspot.com

Czasami kłamię
Alice Feeney
tłum. Agnieszka Walulik

W poszukiwaniu
ukrytych wątków
Sarah J. Maas zdobyła ogromną popularność wśród młodych fanów
fantastyki dzięki serii „Szklany tron”, która w dużej mierze opierała się
na opowieści o Kopciuszku. W kolejnym cyklu osadzonym w świecie fantasy
pisarka sięgnęła po zupełnie nowe baśniowe inspiracje. Sprawdzamy, jakie
motywy, legendy i symbole kryją się w trylogii o losach dzielnej Feyry.
Tekst: Katarzyna Kubicka
Już w wywiadach towarzyszących wydaniu pierwszej części sagi pisarka zdradziła, że bardzo chciała
uwypuklić wątek romantyczny i dlatego sięgnęła
po swoją ukochaną baśń z dzieciństwa. W „Dworze
cierni i róż” Feyra, aby wyżywić zubożałą rodzinę,
podejmuje się niebezpiecznego zajęcia – zaczyna polować w mrocznym lesie. Jej życie zmienia
się całkowicie, gdy podczas łowów rani śmiertelnie wilka, który jest tak naprawdę mieszkańcem
magicznego Prythianu. Niedługo potem w domu
Feyry pojawia się bestia, która żąda rekompensaty: życie za życie. Feyra może wybrać śmierć albo
udać się na zawsze do domu złowrogiego potwora.
Wybiera to drugie. Na szczęście okazuje się, że
stwór o imieniu Tamlin ma także ludzkie wciele-

nie – i trzeba przyznać, że jest ono wyjątkowo miłe
dla oka. Nowym domem po drugiej stronie muru
staje się dla dziewczyny Dwór Wiosny, nad którym
ciąży klątwa. Jego mieszkańcy zmuszeni są skrywać
twarze pod maskami, których nie mogą zdjąć.
Zaczarowani mieszkańcy, potwór, który potworem nie jest – ta część losów Feyry niewątpliwie
przypomina znaną wszystkim „Piękną i Bestię”,
jednak Sarah J. Maas przyznała, że na kanwę swojej książki wybrała mniej znaną, choć pokrewną,
opowieść. Mowa o norweskiej baśni „Na wschód
od słońca i na zachód od księżyca”, która przedstawia historię dziewczyny oddanej przez swoją ubogą
rodzinę bestii. Para zakochuje się w sobie, a kiedy
ukochany musi wrócić na dwór swojej macochy,

dziewczyna postanawia dokonać niemożliwego w krainie wiecznego cienia, natomiast wiosną wrai uratować wybranka. Imię zmiennokształtnego cała na powierzchnię, do swej matki. Zrozpaczona
pana Dworu Wiosny też nie jest przypadkowe Feyra jest równie rozdarta. Nie wie, czy przynależy
i przywołuje bohatera szkockiej ballady o Tam do światła, czy do ciemności. Ale dla niej, w przeLinie i Królowej Elfów. Tam Lin był rycerzem, ciwieństwie do bohaterki greckiego mitu, nie jest
któremu dokuczała wielka nuda. Kiedy spotkał złą możliwy podział. Dokonuje trudnego wyboru.
Królową Elfów, oczarowany ofiarował jej swoje
W „Dworze skrzydeł i zguby” pojawia się wieżycie i przysiągł wieczną służbę. Dopiero później le motywów, ale wszystkie związane są z wilkiem
zrozumiał, jak haniebnych czynów musi się dopu- – symbolem demonicznych mocy, ale też siły, nieścić, by zadowolić swą okrutną panią. Spod władzy zależności i swobody. Feyra nie jest już tą samą
Królowej Elfów uwolnić Tam Lina mogła tylko osobą. Zrozumiała, że ciemność nie jest tożsama
kochająca go śmiertelniczka.
ze złem. Dziewczyna posiada ogromne moce.
Nie jest żadną tajemnicą, że Sarah J. Maas Niczym wilk w owczej skórze, pozornie pokorna,
upodobała sobie retelling, czyli opowiadanie wraca na Dwór Wiosny. O swoje szczęście będzie
na nowo znanych historii. „Dwór mgieł i furii”, walczyć do ostatniej kropli krwi. Zabity w lesie wilk
czyli druga część cyklu, przenosi nas do rzeczy- miał przynieść Feyrze zgubę, ale tak się nie stało.
wistości, która jest zazwyczaj przez bajki prze- Sarah J. Maas przewrotnie konkluduje: odrzućmilczana. Sarah J. Maas z premedytacją wykreśla cie uprzedzenia, bo nic nie jest takie, jakie wam
formułkę „i żyli długo i szczęśliwie…”. Dla Feyry się wydaje. Jedna historia przemienia się w drugą,
wszystko teoretycznie skończyło się dobrze: oca- dobry bohater okazuje się tym złym, a autorka nie
liła Prythian, opływa w dostatki i przygotowuje przestaje bawić się utartymi scenariuszami. Bądźcie
się do poślubienia ukochanego Tamlina. Mimo czujni: w „Dworze skrzydeł i zguby” znajdziecie
to dziewczyna nie jest szczęśliwa. Komplikacje więcej śladów innych opowieści.
pojawiają się wraz z przybyciem księcia ciemności
Rhysanda, największego wroga Tamlina. Mroczny
władca zabiera narzeczoną wiosny na swój Dwór
Nocy. Feyra na początku czuje do niego wyłącznie
odrazę, lecz z czasem jej uczucia ulegają zmianie.
Czy czegoś to nie przypomina? Autorka niewątDwór skrzydeł i zguby
pliwie zainspirowała się losami mitologicznej PerSarah J. Maas
sefony. Córka Demeter została siłą sprowadzona
do świata podziemnego, ale w końcu zakochała się
tłum. Jakub Radzimiński
w swoim porywaczu. Odtąd każdy rok jej życia był
podzielony. Kilka miesięcy spędzała u boku Hadesa

Star Wars – Koniec i początek.
Kres imperium
Preludium druga Gwiazda Śmierci, nad Endorem. Ekscytujące zakończenie trylogii.
Tekst: Chuck Wendig Tłumaczenie: Anna Hikiert

Admirał
Gallius Rax nie kryje
podziwu na widok architektonicznego cudu, jakim jest Gwiazda
Śmierci – nawet w swojej nieukończonej postaci.
To świat sam w sobie, a gdy Rax idzie korytarzem w stronę turbowindy, eskortowany przez dwóch gwardzistów w czerwonych hełmach i szatach, zauważa, że stacja bojowa wokół niego cała
aż wibruje przy akompaniamencie cichego buczenia i szumu. Brzmią
one w jego uszach niczym jakaś szalona pieśń – pieśń potęgi, siły…
i zniszczenia. Imperialna opera, ponura melodyjna opowieść grozy.
Nigdy nie miał okazji postawić stopy na pokładzie pierwszej Gwiazdy
Śmierci. Nie pozwolono mu na to – miał trzymać się na uboczu,
czekając na przeznaczenie, co do którego nie mógł mieć pewności,
że w ogóle nadejdzie. A jednak oto jest tutaj teraz – zaproszony
na pokład, by móc wszystko zobaczyć na własne oczy. Co oznacza
jedno z dwojga: albo jego przeznaczenie już wkrótce się wypełni, albo
wcześniej zginie, nim w ogóle zdoła się ono wyklarować. Gwardziści
postępują naprzód, wzywając windę migoczącą białymi i czerwonymi
światełkami. Jej czarna podłoga jest tak gładka i ciemna, że przypomina obsydianowe lustro (pokryte patyną moralnej zgnilizny). Gestem
dają Raksowi znak, by wszedł do środka, jednak nie idą w jego ślady.
Wjeżdża na górę sam. W końcu drzwi turbowindy się otwierają.
Na przeciwległym końcu sali tronowej czeka Imperator – starzec
w ciemnych szatach zasiada na tronie, przypatrując się lśniącej krzywiźnie księżyca Endora, majaczącej za okrągłym iluminatorem. Fotel
powoli się obraca… W nikłym blasku widać tylko połowę twarzy
mężczyzny. Przecinające ją bruzdy zmarszczek zdecydowanie się

pogłębiły od
ostatniego razu,
gdy Rax go
widział. Skóra na szczęce
i grdyce zwisa, a usta
wykrzywia upiorny grymas,
będący jednocześnie niepokojącym
uśmiechem. Ta twarz i te usta przypominają przegniły sak, przecięty nożem. Resztę fizjonomii Imperatora
skrywa cień czarnego kaptura. Minęło wiele lat, odkąd Rax widział
Palpatine’a z tak bliska. Okrucieństwo, które dostrzegł kiedyś wypisane na jego twarzy, odcisnęło na niej trwale swoje piętno, wżerając
się głęboko w jego rysy. Sam widok Imperatora sprawia, że oddech
więźnie Galliusowi w gardle. Wysysa z niego całą siłę, aż uginają się
pod nim kolana. Palpatine przypomina na swój sposób spadającą
gwiazdę oraz pochłaniającą wszystko pustkę, którą zostawia ona
po sobie: próżnię, która wciąga. Która coś ci odbiera. Jest jak zatrważająca siła, przed którą nie ma ucieczki.
Jednak Rax stoi, wyprężony, tak jak niegdyś na Jakku.
– Podejdź – mówi Palpatine, przyzywając go do siebie gestem
szponiastej dłoni. Rax spełnia jego żądanie.
– Mój Imperatorze… – Skłania z szacunkiem głowę.
– Na Księżycu Sanktuarium wylądował prom – podejmuje starzec.
Rax nie wie, co na to odpowiedzieć: słowa brzmią niczym oskarżenie,
chociaż niekoniecznie skierowane przeciwko niemu. – Temu statkowi
towarzyszy… przeznaczenie. Na jego pokładzie znajduje się ten, który
stanie na drodze przeznaczenia, jakie oglądałem.
– Mam zniszczyć ten prom… – To raczej stwierdzenie niż pytanie.
– O, nie, mój drogi chłopcze. Mam wobec niego większe plany, nie umiem jednak na razie zdecydować, czy stanie się narzędziem demonstracji mojej potęgi, czy może… niewolnikiem,
mającym zastąpić tego, który mnie zawiedzie. Ta kwestia wciąż
pozostaje otwarta. Zostaliśmy jednak doprowadzeni do ważkiej chwili w nurcie czasu, do momentu decydującej niepewności.
Wszystko, co do tej pory się wydarzyło, wiodło właśnie do niego.
– Głos Imperatorowi łagodnieje, a głowa cofa się w głąb kaptura.
– Wyczuwam… chaos. Słabość. Wyczuwam punkt przełomu.
Rax podnosi dumnie podbródek i wypina pierś.
– Powiedz tylko, czego ode mnie żądasz, panie.

– Chcę, byś był gotów.
– Zawsze jestem gotów.
– Możliwe, że jest jeszcze za wcześnie na Plan Awaryjny…
Na dźwięk tych słów Raksa ściska w gardle. „Moje przeznaczenie…” – myśli.
Palpatine ciągnie tymczasem:
– Udasz się daleko stąd. Weźmiesz „Ravagera” i ukryjesz się wraz
z nim w mgławicy Vulpinus, dopóki wydarzenia, które doprowadziły
do tego punktu przełomu, nie rozegrają się do końca.
– Skąd będę wiedział, kiedy to nastąpi?
– Będziesz wiedział. Wyślę do ciebie strażnika.
Rax kiwa głową.
– Dobrze, mój panie. Palpatine mierzy go przez chwilę wzrokiem.
Rax nie widzi oczu Imperatora, jednak czuje na sobie wyraźnie jego
spojrzenie. Ma wrażenie, że świdruje go ono niczym tysiące małych
szpileczek. Rozszczepia go na kawałki.
– Mój chłopcze. Mój cenny chłopcze… – nuci śpiewnie Imperator.
– Czy jesteś gotów na to, by stać się… wyrzutkiem? Czy jesteś przygotowany na bycie Planem Awaryjnym, gdy zajdzie taka konieczność?
Będziesz musiał wezwać do siebie innych…
– Wiem – potwierdza Rax. – I jestem gotów. „Jestem gotów wrócić
do domu” – dopowiada w myśli.
Bo właśnie tyle to oznacza, prawda? Oznacza, że pewnego dnia
wróci do piasków Jakku. Do Obserwatorium. Do wszystkiego, czego
nienawidzi, a co trwa w miejscu, w którym kotwiczy jego przeznaczenie – a zarazem przeznaczenie całej galaktyki.
– W takim razie odejdź. Czas jest cenny. Wkrótce czeka nas
walka. – Z pewnością ją wygrasz.
Kolejny złowróżbny uśmiech.
– W ten czy inny sposób, na pewno.

Star Wars. Koniec i początek. Tom 1
Star Wars. Koniec i początek. Tom 2. Dług życia
Star Wars. Koniec i początek. Tom 3. Kres imperium
Chuck Wendig
tłum. Małgorzata Fabianowska (t. 1), Anna Hikiert (t. 2 i 3)
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Czytanie to rozrywka

Nieodparty urok Baśnioboru
„Smoczej straży”, kontynuacji serii o Baśnioborze, nie trzeba wcale
polecać. Na nowe przygody Setha i Kendry od dawna wszyscy
z niecierpliwością czekali. Co kryje się za międzynarodowym
fenomenem wydawniczym powieści Brandona Mulla?

Dzieci są przebodźcowane, żyją prawie tak szybko jak ich rodzice. Często mają tak jak oni mało
czasu na relaks. Dużo nauki w szkole, sporo zajęć dodatkowych, a w czasie wolnym telewizja, telefon,
internet... Czy taki przedpotopowy artefakt jak książka jest jeszcze w stanie przykuć ich uwagę?

Tekst: Katarzyna Kubicka
„Baśniobór” sprzedał się w milionowych nakładach
i szturmem wziął pierwsze miejsca na listach dziecięcych bestsellerów. Christopher Paolini, autor
równie bestsellerowego „Eragona”, przyznał, że
książki o Baśnioborze tak mu się spodobały, że
trzy pierwsze części przeczytał za jednym zamachem. Inny bardzo znany pisarz związany z fantastyką, Orson Scott Card polecał serię dorosłym,
a na portalu BookReview.com można było znaleźć
taki oto zapis: „Dokąd udały się wróżki? Wszystkie
są oczywiście w Baśnioborze!”.
Tęsknota za magią
Pytanie o sukces Baśnioboru jest nierozerwalnie
związane z naszą ogólnoludzką tęsknotą za rzeczami nie z tego świata. Brakuje nam wszystkim specyficznego dreszczyku emocji: chcielibyśmy odkryć
coś, czego nie widział nikt inny równie mocno, jak
pragniemy, byśmy my sami stali się bohaterami
niesamowitej przygody zakończonej szczęśliwym
ocaleniem świata, które oczywiście byłoby naszą
zasługą. Każdego z nas w dzieciństwie dopadała chętka, by założyć pelerynę i stoczyć wygraną
bitwę ze Złym. I każdy chciał mieć jakąś potężną
moc. Jako dorośli tęsknimy za magią… Odnaleźć ją
można w Baśnioborze, gdzie zaleje nas całe morze
niesamowitych przygód, podczas których poznamy
najróżniejsze gatunki baśniowych stworzeń. Wróżki, centaury, smoki, najady, demony, trolle i krasnoludki – to te magiczne istoty są sercem historii.
Niektóre są przeraźliwie straszne, dlatego dobrze
jest zaopatrzyć się w koc, pod którym można się

Tekst: Oliwka Etymios

będzie na chwilę schować. Wszystkie są charakterne – mają swoje pragnienia i podejmują własne
decyzje, które często rodzą problemy. Wartka akcja
po prostu porywa.
Rozrywka i edukacja
Choć teoretycznie seria jest skierowana wyłącznie
do dzieci, Brandon Mull skroił świat, w którym
świetnie odnajdą się także ci, którzy dorastanie
mają dawno za sobą. Dorośli mogą potraktować
powieści jak lekturę relaksacyjną, ale radzimy: najlepiej czytać je razem z dzieckiem. Zawarta w nich
problematyka niejednokrotnie odnosi się do naszej
rzeczywistości. Wystarczy zarys fabuły „Smoczej
straży”, aby mieć pewność, że nie będziemy mieli
do czynienia z infantylnie cukierkową książeczką.
Rodzeństwu Sorensonów udaje się pokonać
demony, dzięki czemu w końcu zapanowuje pokój.
Okazuje się jednak, że jest on jedynie chwilowy.
Smoki nie uważają rezerwatu za swój dom. Przebywanie w przymusowym zamknięciu sprawia, że
czują się jak więźniowie. Są coraz bardziej rozeźlone.
Przecież dawno, dawno temu wszystkie smoki były
panami siebie, mogły swobodnie latać dokądkolwiek chciały. Król smoków chce wykorzystać narastające napięcie, aby przejąć władzę nad światem,
więc jeszcze bardziej podburza swoich poddanych.
Szkoda tylko, że żaden smok nie pamięta o tym, że
bezgraniczna smocza wolność nieomal zakończyła
się wielką katastrofą. Ten wątek może stanowić
punkt wyjścia do rozmowy z dzieckiem o różnicy
pomiędzy ograniczeniami, którym musimy się pod-

dawać, a ograniczeniami, które nas tłamszą. Smoczy
azyl miał być gwarancją bezpieczeństwa, jednak
wzbudził niechęć osadzonych w nim stworzeń.
Koegzystencja gatunków
We wszystkich częściach serii poświęcono mnóstwo uwagi kwestii zasad i posłuszeństwa. Jeśli
para młodych bohaterów podejmie decyzję, która stoi w sprzeczności z pewną regułą, ustanowioną nie bez powodu (np. by zapewnić pokój),
musi ponieść przykre konsekwencje. Nawet
w sytuacji, gdy ich zamiary były jak najlepsze.
Walorów wychowawczych znajdziemy zresztą
więcej. Baśniobór może stanowić wspaniały wstęp
do zainteresowania się ekologią. Autor, tworząc
krainę bezwzględnie podporządkowaną jednemu

Nastolatki i zwierzęta
ratują świat
Trochę magii, szczypta legend, czarodziejscy bohaterowie, wspaniałe uniwersum
rodem z gier RPG i popularni autorzy literatury młodzieżowej.
To składniki odpowiedzialne za ogromny sukces Spirit Animals. We wrześniu
w księgarniach pojawił się 3 tom drugiej serii tych niezwykłych książek.
Tekst: Marianna Bartoszycka
Spirit Animals, niezwykła seria, do współtworzenia której zaproszono pisarzy mających już na koncie popularne powieści dla młodzieży
(za pierwszy tom odpowiadał Brandon Mull), na całym świecie
osiągnęła status bestsellera. Publikacjom towarzyszy gra, w której można wcielić się w swojego ulubionego bohatera (w książce zamieszczony jest kod dostępu do gry dostępnej na stronie:
www.spiritanimals.com.pl).
Gdzieś w podobnym do ziemskiego, ale fantastycznym świecie,
czwórka bohaterów musi ocalić świat. Pomagają im w tym zwierzoduchy, które każdy jedenastolatek ma szansę przywołać podczas
specjalnego rytuału. Każdy zwierzoduch charakteryzuje się specjalnymi mocami, które mogą wzmocnić naturalne umiejętności
przypisanego do niego człowieka.
Głównych bohaterów jest czwórka – pochodzą z czterech kontynentów, różnych grup społecznych i charakteryzują się odmiennymi
usposobieniami. Ich zadaniem jest powstrzymanie odzyskujących
dawną potęgę złych mocy z przeszłości. Wróg ma władzę zniewalania
umysłów i wykradania zwierzoduchów prawowitym towarzyszom.
Sama fabuła niezwykle wciąga za sprawą dużej ilości zaskakujących wydarzeń, zwrotów akcji, pościgów i scen walk, a postacie
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zwierzoduchów są symboliczne: wilk odzwierciedla wolność i siłę,
lamparcica spryt i szybkość. Panda symbolizuje pokój i mądrość,
a sokolica jest wojownicza i opiekuńcza. Dzięki różnorodności
postaci każdy czytelnik łatwo znajdzie tę, z którą będzie chciał się
identyfikować. Bohaterowie mierzą się nie tylko z licznymi niebezpieczeństwami, ale także z typowymi nastoletnimi problemami, jak
bunt, nieśmiałość, pierwsze zauroczenia. Któż nie skusiłby się, żeby
wejść do gry.

celowi – ochronie czarodziejskich istot – dał rodzicom oczywistą wręcz możliwość odniesienia się
do naszego świata. Bo czy wróżki i złośliwe trolle
to nie baśniowe odpowiedniki zagrożonych gatunków zwierząt?

Każdy nastolatek
może być
jak Maddie
Maddie Ziegler ma 15 lat i jest już bardzo
sławna. Zaczęła tańczyć jako dwuletni brzdąc,
popularność przyniósł jej słynny w świecie program o szkole tańca Abby Lee, a sławę udział
w teledyskach gwiazdy pop Sii (teledysk do
„Elastic Heart”, w którym wystąpiła z aktorem Shią LaBeoufem, mając 12 lat, osiągnął
40 mln odtworzeń na YouTubie w ciągu niespełna sześciu dni). „Pamiętniki Maddie” to
jej autorski debiut, chociaż próbowała już swoich sił w modelingu i aktorstwie, więc trudno
powiedzieć, czym zaskoczy fanów w przyszłości.
W książce opowiada o swoim życiu, karierze,
ale też upodobaniach i fascynacjach, odkrywając
swoją niesceniczną twarz zwykłej nastolatki.
Młodzi czytelnicy z całego świata – słuchający tej samej muzyki, oglądający te same filmy
i seriale, kochający się w tych samych gwiazdach ekranu i sceny – mogą poczuć, że Maddie
jest jedną z nich. A jeśli tak, to może i ich stać
na wiele, może mogą być jak ona: zdeterminowani, pracowici, nastawieni na realizację celu?
Może i oni mają jakiś szczególny talent?

Pamiętniki Maddie
Maddie Ziegler

Smocza Straż
Brandon Mull
tłum. Rafał Lisowski

Opowieść
o smętnym psie,
który przynosi
szczęście

Którym zwierzoduchem
jesteś?
Uraza
Lamparcica. Zwinna i szybka. Doskonale walczy. Jest odważna
i lojalna. Pomaga swojej towarzyszce poruszać się bezszelestnie,
szybciej biegać, wysoko skakać. Nie lubi wody. Czasem kiedy odzywa
się w niej instynkt, przestaje słuchać swojej towarzyszki.
Jhi
Panda. Jest duża i silna, ma miękką sierść i niepokojące, srebrzyste
oczy. Ma moc uleczania, ale nie ran śmiertelnych. Swojemu towarzyszowi pomaga się uspokoić. Bywa leniwa.
Briggan
Jest olbrzymim wilkiem o niebieskich oczach i najwspanialszym biało-szarym futrze. Jego mocą jest bezszelestność. Ma doskonały słuch
i węch. Potrafi dobrze tropić.Wyostrza zmysły swojego towarzysza.
Elda
To pantera o złotych oczach i czarnej sierści z ciemniejszymi plamkami widocznymi pod słońce. Porusza się dostojnie. Jej towarzysz
zyskuje zdolność bezszelestnego poruszania się.
Essix
Sokolica o piórach w kolorze zbrązowiałego złota, nakrapianych
biało na piersi i bursztynowych oczach. Swojemu towarzyszowi
wyostrza zmysły, pozwalając dostrzec o wiele więcej szczegółów. Z jej
pomocą wzmacnia on swój talent i doskonale wykrywa kłamstwa
oraz pułapki.

Upadek bestii. Spirit Animals. Nieśmiertelni strażnicy
Upadek bestii. Spirit Animals. Spalona ziemia
Upadek bestii. Spirit Animals. Powrót
Varian Johnson
tłum. Bartosz Czartoryski

Bez względu na to, ile czytają rodzice, niezmiennie chcą, by ich dzieci czytały więcej. Odczuwają
zadowolenie, widząc w ich rękach książkę i dość
irracjonalnie uznają ją za godziwą rozrywkę. Słowo
pisane ma na starcie rodzicielski kredyt zaufania.
Czytanie jako forma spędzania wolnego czasu ma
rzeczywiście dużo zalet – pozwala na skupienie
uwagi, wycisza, rozwija słownictwo i w pewien
sposób pogłębia wiedzę o świecie. A także, co
nie jest bez znaczenia, wyrabia nawyk sięgania
po książkę. Odłóżmy na bok zagadnienie, czy rzeczywiście przebogata oferta wydawnicza dla dzieci
i młodzieży jest na jednolicie wysokim poziomie.
Tak jak każda oferta rozrywkowa wymaga selekcji.
Nie każdy rodzic czuje się kompetentny, żeby się
jej podjąć, i o ile chętnie ogląda filmy i programy
dla dzieci, a nawet sięga po gry komputerowe, to
już rzadziej podziela lekturowe zainteresowania
dziecka. To z pewnością staje się pewnym wyzwaniem dla księgarza czy bibliotekarza, bo to oni są
często proszeni o rekomendacje książkowe. Trzeba
wyraźnie zaznaczyć, że nie ma nic złego w rozrywkowym charakterze czytania – dobrze, żeby
lektura sprawiała przyjemność, a książka jako rzecz
była dla dziecka po prostu atrakcyjna. Wydawcy
doskonale pojęli te lekcję.
Oferta kierowana do dzieci epoki cyfrowej
siłą rzeczy musi być inna niż ta, która powstawała

Magazyn Teraz Czytam
redaktor wydania Maciej Marcisz
korekta Małgorzata Radomska

w erze Gutenberga. Żyjemy w świecie, w którym
już niespełna dwuletnie dziecko wie, jak paluszkiem ożywić tablet i smartfon. Bywa, że nie układa
puzzli na podłodze, ale jedynie na ekranie komputera. To wpływa na zdolność koncentracji, sposób
przyswajania wiedzy oraz reagowania na bodźce.
Uwaga szybciej się rozprasza, przeskakuje z fragmentu na fragment, z tekstu na obrazek, z obrazka
na ramkę czy margines. Współcześni wydawcy
potrafią to wykorzystać, aby przyciągnąć tę kapryśną uwagę młodego czytelnika.
Warto pod tym kątem przewertować nową
propozycję dla młodszych nastolatek „Pamiętniki
Maddie”. Autorka, Maddie Ziegler, to kilkunastoletnia tancerka, która rosła na oczach widzów dzięki popularnemu także w Polsce programowi Dance
Moms. Poza atrakcyjną dla większości dziewcząt
treścią (narratorka opowiada o swoich muzycznych
i filmowych fascynacjach oraz osobistych spotkaniach z ukochanymi gwiazdami) ciekawa jest forma książki. Składa się z króciutkich rozdziałów
opowiadających o życiu dziewczyny – mamie, siostrze, przyjaciółkach, formach spędzania wolnego
czasu – ale poza nimi znajdują się w niej pytania
od czytelników, na które Maddie króciutko odpowiada w stylu poradnikowych rubryk w kobiecej prasie, fragmenty zapisów z jej dziecinnego
dzienniczka, a nawet ulubione przepisy kulinarne.
projekt graficzny i skład Studio projektowe
&Visual, www.andvisual.pl
wydawca Grupa Wydawnicza Foksal
al. 3 Maja 12, 00-390 Warszawa

Integralną częścią książki są też opinie innych ludzi
(także tych sławnych) o tancerce i o współpracy
z nią. Wszystko to ilustrowane za pomocą słodkich
gryzmołków, serduszek, kwiatków, kojarzących się
z dziewczęcym notatnikiem.
Propozycją dla nieco młodszych czytelników
jest „Lara przynosi szczęście” Agnieszki Stelmaszyk. Sympatyczna historia o przyjaźni dziewczynki i szczeniaka. Spójna fabuła, treściowo i językowo
dopasowana do wieku czytelnika, przyjazne ilustracje i... wielkość czcionki. To zdecydowanie pozycja
do samodzielnej lektury. Młodsze dziecko z przyjemnością odnajdzie się w świecie przedstawionym
(wygładzonym, ale nie cukierkowym) i utożsami
z bohaterką, ucząc się jednocześnie spędzać wolny
czas z książką. Tematyka jest poruszająca (główna bohaterka nie ma mamy, jej psia przyjaciółka
mieszka w schronisku), ale nie dramatyczna, staje
się więc łagodną i prostą lekcją empatii.
Nawet najbardziej atrakcyjna propozycja lekturowa nie zmieni faktu, że dziecko chętniej sięgnie
po książkę, jeśli czytano mu od maleńkości i widzi
swoich rodziców z książką w ręku. Na horyzoncie
każdej książki dla dzieci majaczy także jej dorosły
odbiorca, bo to on ostatecznie dokonuje wyboru, czy kupić tę, czy inną pozycję. Kto wie, jak
wyglądałyby książki, gdyby ich wydawcami były
dzieci?
kontakt terazczytam@gwfoksal.pl
nakład 30 000 egz.

Tytułowa Lara to wyjątkowo smętny szczeniaczek. Przepiękna dalmatynka trafiła do
schroniska prosto z targu, na którym ją i jej
siostry próbował sprzedać nieuczciwy hodowca.
Tylko Lara przeżyła nieludzkie traktowanie, ale
trudno jej zaufać człowiekowi.
Mela wcześnie straciła mamę i mieszka
z tatusiem, którego kocha nad życie. Czuje
się jednak za niego nadmiernie odpowiedzialna, co ją nieco oddziela od rówieśników. Jej
koleżanki spędzają czas razem, a ona pomaga
ojcu w domu. Potrzebny jest łut szczęścia, żeby
te dwie potrzebujące ciepła i bliskości istoty
mogły zetknąć się ze sobą. A i umęczonemu
tacie przydałaby się jakaś zmiana w życiu...
Agnieszka Stelmaszyk opowiada prostą
i ciepłą historię o tym, jak człowiek może
pomóc zwierzęciu, a zwierzę człowiekowi.
Pokazuje, czym jest odpowiedzialność i bezwarunkowa miłość i że każdemu potrzebny jest
przyjaciel. Przy okazji uczy, że warto rozejrzeć
się wokół siebie, a nuż znajdzie się tam jakaś
przyjazna ludzka lub psia dusza. Łagodnie
wprowadza małego czytelnika w świat bardziej
dorosłych już problemów i obowiązków.

Lara przynosi
szczęście
Agnieszka
Stelmaszyk
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Bartek Kieżun,
Italia do
zjedzenia
Zdjęcie: © Przemek Krupski
Zdjęcie potrawy: © Bartek Kieżun
Najukochańsze miejsce we Włoszech i włoskie danie?
Dla mnie chyba jednak Neapol, bo uwielbiam Rzym, kocham Wenecję, ale w Neapolu czuję się jak w domu. Mam do tego miasta olbrzymi sentyment, do jego wspaniałych mieszkańców, którzy turystami
opiekują się jak dziećmi. Uwielbiam bogatą kuchnię, wspaniałe produkty i rewelacyjne wina z wulkanicznych gleb. No i jest spora szansa,
że w Neapolu ma swoje korzenie carbonara – wspaniały makaron,
który jest esencją włoskiego gotowania. Niby tylko kilka składników,
niby bardzo proste danie, ale tak naprawdę trzeba umieć je zrobić, by
było smaczne, bo wbrew pozornej prostocie jest w nim wyrafinowanie.

Olia Hercules,
KAUKASIS.
Kulinarna podróż
po Gruzji i innych
krajach Kaukazu

Zdjęcia: © Elena Heatherwick 2017
Olia Hercules: Nagle się okazało, że nie tak łatwo wymyślić tytuł
do tej książki. To było jedno z najtrudniejszych zadań w moim życiu.
Jak połączyć wyprawę do świata dzieciństwa, wspomnienia i uczucie
nostalgii z nowo odkrytą wiedzą o Kaukazie i jego ludach?
Szukałam jednego słowa, które pokojowo i naturalnie połączyłoby naszą skomplikowaną historię, wspomnienia rodzin oraz nowe
przeżycia.
Gruzja zachwyca, a jej kuchnia uzależnia. Ta książka
wyjaśnia dlaczego. Czytajcie, gotujcie i jedzcie!
Marcin Meller
Czuła, intymna wędrówka po krainie pięknego
jedzenia. Po prostu cudowna.
Jamie Olivier

Patrycja Dolecka,
Trufla. Same
dobre rzeczy
Zdjęcie: © Piotr Szuber
Zdjęcie potrawy: © Patrycja Dolecka
Co było pierwsze: gotowanie czy fotografia?
Odruchowo powiedziałabym, że gotowanie było pierwsze, ciągnęło
mnie do kuchni od małego. Pod koniec szkoły podstawowej samodzielnie gotowałam obiady, próbowałam robić sosy. Raz przez przypadek zrobiłam masło. Jednak moja przygoda z fotografią zaczęła
się mniej więcej w tym samym czasie. W szkolnym konkursie geograficznym wygrałam aparat fotograficzny. To był najprostszy aparat
kompaktowy, w którym szybko zepsuła się klapka od schowka
na baterie i żeby działał, trzeba było przykleić ją taśmą. Ale to
małe pudełko sprawiło, że otworzyła się we mnie jakaś przestrzeń,
o której istnieniu nie miałam pojęcia. A że połączyło się to z moją
późniejszą fascynacją filmem „Powiększenie” Antonioniego, to już
chyba nie muszę tłumaczyć, że prawie całe kieszonkowe przeznaczałam na wywoływanie zdjęć w dużym formacie.

Olia Hercules opowiada i pisze o gotowaniu. To niezwykła,
oryginalna postać w świecie kuchni. Wszystkie przepisy
Olii mam ochotę natychmiast wypróbować.
Nigella Lawson

Lawasz, kurczak, zioła i berberys

Gnocchi di zucca
Dyniowe gnocchi z masłem szałwiowym
Porcja dla 4 osób:
350 g mąki
200 g upieczonej
w kawałkach dyni
150 g ziemniaków
ugotowanych w mundurkach
100 g grana padano
50 g roztopionego masła
Jajko „zerówka”

Gałka muszkatołowa
Szczypta cynamonu
Sól i pieprz
Dodatkowo:
150 g masła
15 listków szałwii
Szczypta soli

Dynię i ziemniaki rozgniatamy praską. Dodajemy mąkę i przestudzone roztopione masło. Wsypujemy tarty ser. Przyprawiamy.
Krótko mieszamy łyżką, by połączyć wszystkie składniki. Posypujemy ręce mąką i lepimy nieduże kluseczki. Sztuka po sztuce
naciskamy je widelcem, by zrobić rowki, w których zatrzyma się
szałwiowe masło. Gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie. Gnocchi będą gotowe minutę po wypłynięciu. Podajemy natychmiast
z rzeczonym masłem, w którym wcześniej przez chwilę na małym
ogniu gotowaliśmy szałwię.

Italia do zjedzenia
Bartek Kieżun
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To wyjątkowo proste danie. Nauczyła mnie tego przepisu ormiańska przyjaciółka. W ten znakomity sposób można przeobrazić
resztki kurczaka w budzące zachwyt danie. Chociaż, aby je przyrządzić, warto obgotować całego kurczaka. Zioła, doprawiony
jogurt, berberys, uprażone pestki słonecznika, kurczak i chrupiący
wierzch. Nie ma nic lepszego na poniedziałkowy wieczór. Samotni,
albo mieszkający tak jak ja z małym dzieckiem, mogą przygotować
miniwersję na mniejszej blasze.
Porcja dla 6 osób:
100 g jogurtu naturalnego
2 ząbki czosnku, starte
szczypta szafranu (do wyboru)
1 łyżka suszonych owoców
berberysu (albo sułtanek)
200 g obgotowanego
mięsa kurczaka,
podzielonego na kawałki
1 łyżka posiekanej dymki
1 łyżka posiekanej kolendry

1 łyżka posiekanego koperku
1 łyżka posiekanego estragonu
50 g masła, stopionego
1 duży kawałek
ormiańskiego lub
perskiego lawaszu (lub
innego podpłomyka)
1 łyżka pestek słonecznika
(albo sezamu, dyni lub
siemienia lnianego)
sól morska w płatkach, pieprz

Wymieszaj jogurt, czosnek, szafran, pieprz kajeński i berberys. Dodaj
kawałki kurczaka, dymkę i zioła. Obficie dopraw i odstaw na bok.
Rozgrzej piekarnik do 180°C. Posmaruj stopionym masłem płytkie naczynie do zapiekania o wymiarach 15 × 20 cm. Ułóż warstwę
lawaszu na dnie naczynia. Posmaruj stopionym masłem. Przykryj
farszem. Przykryj następną warstwą lawaszu (porwij na kawałki, żeby
go dopasować). Posmaruj stopionym masłem i posyp ziarnem. Piecz
15 minut, aż całość będzie gorąca, wierzch złocisty, a ziarna uprażone.

Kaukasis
Olia Hercules

Maliny pod tiramisu
250 g sera mascarpone
250 ml śmietanki
30 lub 12%* (zimnej)
1/2 łyżeczki ekstraktu
z gorzkich migdałów

lub likieru amaretto
2 łyżki ksylitolu lub cukru pudru
kakao, kawa instant (utarta
w moździeżu na proszek)
świeże maliny

Śmietankę ubić na sztywno, dodać mascarpone, ksylitol (lub
cukier), ekstrakt z migdałów lub amaretto i ubijać aż do połączenia składników. W pucharkach ułożyć maliny, przykryć je
kremem, a wierzch posypać kawą i na końcu przesianym przez
sitko kakao. Schłodzić w lodówce przez ok. 30 minut.
* użycie śmietanki 12% da nam lżejszy deser – krem będzie miał lekko
płynną konsystencję zabaglione. Natomiast śmietanka 30% da rezultat
sztywnego, puszystego kremu. Można również użyć mieszanki obu
śmietanek, w proporcji pół na pół.

Trufla. Same dobre rzeczy
Patrycja Dolecka

