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Nowa odsłona
Czubaja

Miłoszewski
straszy Polaków

Najlepszy trener
na świecie

Lato moli
książkowych

Tym razem pisarz serwuje czytelnikom
powieść korespondującą
z baśniami Andersena.
s. 3

Wojtek Miłoszewski w nowej książce
„Farba” kreśli wizję losów Polski
pod okupacją rosyjską.
s. 7

Nie ma chyba Polaka, który nie zna
Jacka Gmocha i jego żywiołowych komentarzy
do rozgrywek piłkarskich.
s. 8

Jeśli pakując walizkę na wakacje, zamiast
ręczników i kostiumów kąpielowych upychasz
w niej książki – ten tekst jest dla ciebie.
s. 11

Być jak
czarownica

„Chciałabym spotkać na swojej drodze taką
Babę Jagę, która byłaby moją mentorką,
przewodniczką po tym świecie. Jak »będę
duża«, chciałabym być jak ona” – mówi
Katarzyna Berenika Miszczuk. W maju wyszła
jej najnowsza książka ze słowiańskiego
cyklu „Kwiat paproci” – „Przesilenie”.
Rozmawiała: Anna Maziuk Foto: Wojtek Biały
Skąd pomysł, żeby wpleść w książki mitologię im spodobała. Byłam też na wycieczce po miejscach
słowiańską i historyczne postaci, takie jak Miesz- kultowych z rodzimowiercami z Kielc. Zależy im,
ko I?
żeby ta kultura nie została zapomniana, a istniePrzyszło mi to do głowy jakieś pięć lat temu, po je mało pisanych źródeł i świadectw. Duża ilość
jednym z pierwszych spacerów po Puszczy Święto- obrzędów została wciągnięta do tradycji chrześcikrzyskiej. Długo się zastanawiałam, jak zbudować jańskich, dzięki temu część z nich przetrwała do
ten cykl, czy lepiej, jeśli będzie to alternatywna dziś. Cała Wielkanoc, malowanie jajek, śmigusrzeczywistość, czy moja bohaterka ma się prze- -dyngus, topienie marzanny – to wszystko echa
nieść w czasie, a może przedstawić to wszystko naszej dawnej obrzędowości. Nie wiedziałam np.,
jako baśń? Przez kilka lat zbierałam materiały, bo że wigilijne siano pod obrusem to nie siano ze stawcześniej nic nie wiedziałam na temat mitologii jenki, tylko dawna słowiańska wróżba.
słowiańskiej. W szkole była może jedna lekcja
historii o Mieszku I i wzmianka, że w Polsce było Na czym polegała?
kiedyś pogaństwo. I tyle. Zaczęłam od kupienia Gospodarze chowali nitki siana pod obrus czy
„Mitologii Słowian” prof. Gieysztora. Przegląda- talerze w Szczodre Gody, czyli zimowe święto,
łam bestiariusze, zbierałam zielniki. Do napisania odpowiednik naszej Wigilii. Było to zboże ścięte
żadnej innej książki nie przygotowywałam się tak, z poświęconej bogom ostatniej kępy na polu. Przejak do stworzenia cyklu „Kwiat paproci”. Wszyst- chowywało się ją do wiosny jako dobrą wróżbę na
kie znajdujące się w powieściach przepisy na leki przyszłość. Z tej kępy rozsiewało się pierwszy zagon.
są autentyczne. Tak leczono jeszcze w XIX wie- Tego wieczoru gospodarze losowali nitki zboża, ten,
ku w województwie świętokrzyskim. Znalazłam kto wyciągnął najdłuższą, miał mieć najlepszy plon,
genialną książkę o etnografii właśnie wojewódz- bogowie mieli go najszczodrzej obdarzyć.
twa świętokrzyskiego, z przepisami, zabobonami,
napisaną piękną lokalną gwarą. Starałam się pojąć Nie kusiło cię przejście na rodzimowierstwo?
jej zasady. Siedziałam z Wikipedią i sprawdzałam, Nie, jestem chrześcijanką, chociaż myślę, że gdybyjak przerobić poszczególne słowa, żeby Baba Jaga śmy wierzyli w wielu bogów, byłoby ciekawie i kolofaktycznie mówiła jak ktoś stamtąd. Mąż bardzo rowo. Religia chrześcijańska jest bardziej stonowana,
mi pomógł. Odkryłam też, że nadal mamy w Pol- cierpiąca, a nasze dawne wierzenia koncentrowały
sce wyznawców słowiańskich bogów – rodzimo- się raczej na cieszeniu się z życia, radości z plowierców. Korzystałam z prowadzonych przez nich nów. Ale np. powiedzenie „O bogowie!” już na stałe
stron internetowych, znalazłam tam nawet teksty weszło do mojego słownika. A kiedy w mieszkaniu
przepala mi się żarówka, zastanawiam się, co tym
modlitw. Trzy lata temu zaczęłam wreszcie pisać.
razem spsociły ubożęta – skrzaty domowe. Dziwię
się, że nie uczymy się o pogaństwie w szkołach, bo
Brałaś udział w jakichś rytuałach
to nasze korzenie. Nie chodzi o to, żebyśmy zaraz
rodzimowierców?
Nie, ale zaliczyłam u nich moje pierwsze spotkanie wszyscy topili marzanny na wiosnę, ale dobrze
autorskie w kaloszach, bo „Szeptucha” bardzo się byłoby poznać naszą najwcześniejszą historię.
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Postaci bogów stworzyłaś na podstawie dostęp- Czy na tamtych terenach były jakieś tradycje
okupacją rosyjską. Recenzenci nie mają wątpliwości,
nych źródeł czy inspirowałaś się też mitologią związane z szeptuchami, zielarkami? To się raczej
że ta powieść to mocna rzecz. Przekonajcie się sami.
skandynawską lub grecką?
kojarzy z Podlasiem.
Nie chciałam się na niczym wzorować. Zresztą, jeśli Jest tam wiele domowych legend mówiących o tym,
Zdecydowanie bardziej krzepiącą lekturą będzie
chodzi o nasze bóstwa, nie ma zbyt wielu źródeł. jak to sąsiadka umiała czarować. Jeden z miesz- Szanowne książkofilki, szanowni bibliomania- „Vivian” o niewiarygodnie utalentowanej Vivian
Panteon bogów słowiańskich nie jest do końca jasny. kańców Bielin, Józef Ozga Michalski, spisał wspo- cy, mole książkowe i wszyscy miłośnicy książek. Maier, której zdjęcia wstrząsnęły światem fotoTrudno się połapać, kto, z kim, kto jest czyim rodzi- mnienia i legendy, m.in. „Godki Świętokrzyskie”, Mamy nadzieję, że tak jak my wykorzystacie grafii. Ona sama pozostaje, niestety, wciąż w cieniu.
cem i tak dalej. Ci sami bogowie mieli różne imiona wspomina w nich o sąsiadce czarownicy.
wakacje na to, żeby jeszcze więcej czytać. Dla Mamy nadzieję, że ta książka ją z niego wydobędzie.
w zależności od regionu, np. jedno z czołowych
wszystkich tych, którzy marzą o wylegiwaniu
bóstw to w pewnych regionach Świętowit, w innych A u szeptuchy byłaś w ramach przygotowań do
się na plaży z książką, mamy wiele rekomendacji. Miłośnicy natury na pewno chętnie sięgną po „ProPerun. Czasem mówi się, że to to samo bóstwo, pisania?
jekt Rośliny”. Autorki Weronika Muszkieta i Ola
czasem, że dwa różne. Ja opisałam Świętowita, bo Nie, mam ochotę, ale trochę się boję. Oczywiście Ci, którzy chcieliby wiedzieć, jaką lekturę prze- Sieńko udowadniają, że żadne wnętrze, domowe
to imię wydało mi się bardziej słowiańskie. Bazo- dokładnie zbadałam, ile z nich wciąż żyje w Polsce, gapili w ferworze codzienności, mogą liczyć na lub komercyjne, nie wydaje się w pełni kompletwałam więc na dostępnych informacjach i przedsta- gdzie, jak do nich dojechać.
szczególne podpowiedzi. Tym, którzy nawet ne bez chociażby jednej rośliny doniczkowej czy
wiałam bohaterów tak, jak ich sobie wyobrażałam.
w wakacje mają problem ze zrelaksowaniem się, kwietnych dodatków.
Podobnie jak w mitologii greckiej są dość ludzcy, Czego się boisz?
najpierw polecamy lekturę „Odpuść sobie i żyj”.
zazdroszczą, kochają, pożądają. Świętowit był od Nie wiem… Takie spotkanie jest na granicy tego, Aktualny numer naszego magazynu zaczynamy Kolejne dwie strony poświęciliśmy najmłodszym
białych czarów, miał białego konia, dlatego w moich co można zobaczyć „szkiełkiem i okiem”, a tym, rozmową z Katarzyną Bereniką Miszczuk, która czytelnikom, przypominając im klasyczne bajki
książkach ta postać pojawia się za dnia. Z kolei czego nie ma, co istnieje jedynie w sferze wyobraźni. książką „Przesilenie” kończy swój popularny cykl i opowieści – obiecujemy, że niejednemu doroWeles, bóg podziemia, miał czarnego konia, więc Jestem trochę przesądna, więc z tyłu głowy mam „Kwiat paproci”.
słemu zakręci się w oku łza, gdy wróci do nich
po latach.
u mnie ubiera się na czarno, jest bardziej mroczny obawę, że taka szeptucha dowie się, że napisałam
i ponury. Najwięcej frajdy sprawiło mi stworze- książkę o mądrych babach, nie spodoba jej się to Polecamy rozmowę z Wojtkiem Miłoszewskim,
nie zwariowanej Mokosz, bogini-matki płodno- i będę miała z tego powodu problemy. (śmiech)
który w swojej książce kreśli wizję losów Polski pod Zapraszamy do lektury.
ści i życia. W mojej wersji jest
szaloną kobietą, potrafi mówić
Może nauczyłaby cię leczyć
Denerwują mnie
tylko o ciąży, w którą zachodzi co
naturalnymi metodami?
roku na wiosnę. Chciałaby, żeby
Ziołolecznictwo, ziołowe herpowieści,
w
których
wszystkie kobiety były w ciąży,
batki i inne mieszanki faktycznie
ma obsesję na punkcie macania
mnie zainteresowały. Przepisy
głównej bohaterce
ich po brzuchach, żeby sprawdzić,
w książce są autentyczne, choć
wszystko się udaje,
czy przypadkiem też nie spodziewiększości z nich nie przetestoCzasem wystarczyłoby wykreślić z kalendarza jeden dzień, jedną
wają się dziecka.
nie popełnia żadnych wałam. Nie jestem przekonana,
godzinę, jedno spotkanie, a życie potoczyłoby się zupełnie inaczej...
czy takie specyfiki jak np. probłędów.
Nie
ma
szek z kreta mający rozbudzić
Tekst: Barbara Sęk
A czy Gosię, główną bohaterkę,
miłość są zdrowe, dlatego nie
wzorowałaś na sobie?
takich ludzi.
Częściowo tak, piszę w narrabiorę odpowiedzialności za efekcji pierwszoosobowej i choćby
ty ich stosowania. Wiedziałam,
1 września 2005
ną rolę tego dnia. Jeszcze ważniejszą niż on,
dlatego Gosia ma dużo moich cech. Na szczęście że dzisiejsze leki powstały na bazie tych samych
6:00
adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym.
Małgorzata od kilku chwil nie spała. Miała – Opowiesz mi wieczorem, jak było, prawda?
nie jesteśmy identyczne. Hipochondryczką jest np. substancji, tylko wyizolowanych i poddanych
swoisty zegar biologiczny. Otwierała oczy, gdy – Mimo wszystko okazał chwilę zainteresowania,
większą niż ja. Jest też bardziej ode mnie roztrze- obróbce w odpowiednim stężeniu, jednak dopiero
pana, ja nie podjęłabym wielu decyzji, które ona teraz uświadomiłam sobie, że to ten nagietek czy
promienie słońca zaczynały prześwitywać przez co na ten moment zaspokoiło potrzeby szkraba.
podjęła. Fizycznie także się różnimy, Gosia przy- rumianek, które rosną na łące i które sama mogę
zasłony okien sypialni. Dźwięk budzika stanowił – Umowa stoi?
pomina moją szwagierkę.
dla niej jedynie ostateczny sygnał wzywający do – Śtoi – przytaknął mały, przybił z tatą piątkę
zerwać i wykorzystać. U mnie w domu zawsze się
wykonania rutynowych obowiązków pani domu, i od razu zbiegł do matki, by teraz zawalczyć
piło syrop z cebuli, w tym roku zamierzam zrobić
Mieszko jest takim stereotypowym mężczyzną, syrop z sosny. Założyłam także ogródek ziołowy na
żony i matki. Mogła go wyłączać już po pierw- o jej uwagę.
minęło ponad tysiąc lat, a on się nie zmienił. Nie balkonie. A napar z rumianku nawet polubiłam! Ta
szych nutach, lecz zwykle z chęcią wysłuchiwała Krzysztof odetchnął z ulgą, gdy wydostał się
seria miała na mnie duży wpływ.
piosenki, którą ustawiła na alarm. Dawała jej z mocnego uścisku i odprawił Kubę bez więkkusiło cię, żeby z tymi stereotypami powalczyć?
Staram się tworzyć bohaterów, z którymi większość
motywację na resztę dnia. Często nuciła ulubio- szych trudności. W samotności mógł przystąpić
moich czytelniczek i czytelników potrafi się utożsa- Jesteś pewna, że to ostatnia część? Zakończenie
ny utwór, z czułością wpatrując się w twarz męża. do porannych rytuałów.
mić. Denerwują mnie powieści, w których głównej daje potencjał na kolejną książkę.
Tym razem nie czekała do końca ballady. Wci- Włączył tryb powtarzania utworu. Już wkrótce
bohaterce wszystko się udaje, nie popełnia żadnych Faktycznie można je potraktować jako początek
snęła na pilocie guzik next, aby zmienić płytę zagłuszał Micka Jaggera swoim wokalem. I can’t
błędów, nie ma wad, niczego się nie boi. Nie ma czegoś nowego. Jednak główne wątki zamykają się
w odtwarzaczu. Instynktownie wybrała przebój get no satisfaction. I can’t get no satisfaction. Cause
takich ludzi. Dlatego Gosia nie jest pozbawiona w tej części. Dowiemy się, co Gosia obiecała Swao numerze siedem i zdecydowała obudzić nim I try and I try, and cause I try, and I tryyy. Utożsłabości. Mieszko właśnie taki miał być – momen- rożycowi, czy spełni obietnicę, o co w zasadzie chosamiał się z tym rockowym szlagierem. DlaKrzysztofa równo kwadrans po szóstej.
tami wręcz toporny, chciałam, żeby był archetypem dziło z tym kwiatem paproci, kto jest ojcem Gosi
Opuściła małżeńskie łoże. Zaplotła w kok blond tego zawsze do niego podrygiwał, rytmicznie
bohatera. Jest wyjęty z przeszłości i ma zakodowane, i – po dramatycznej końcówce „Żercy” – co stanie
włosy, a na skąpą koszulkę nocną nałożyła długi kołysząc biodrami. Nie tracił przy tym cenneże skoro jest mężczyzną, ma zbudować dom, posa- się z jej dzieckiem. Poza tym potrzebuję trochę od
kwiecisty szlafrok z jedwabiu. Zbiegła na parter. go czasu. W skupieniu krążył między sypialdzić drzewo, być silny. Kieruje się prostymi, jasnymi tej serii odpocząć. Teraz będę pisała drugą część
Wyjątkowo nie przeszła się po salonie, docenia- nią i garderobą, szykując odpowiedni garnitur,
zasadami, one mu porządkują świat, dzięki nim czu- „Obsesji”, thrillera medycznego. A potem kto wie?
jąc to, czym obdarował ją los. A właściwie mąż. wyprasowaną przez żonę koszulę, pasujący do
je się bezpieczny. Oszczędność w słowach Mieszka Chodzi mi po głowie, żeby stworzyć cykl dla dzieci
Tego dnia od razu przystąpiła do gorączkowych tego krawat, a nawet zegarek. Nie przestawał
działań.
fałszować. Również pod prysznicem, a potem
podkradłam od mojego męża. Trudno wykreować i młodzieży, żeby mogły się zapoznać z demonami
słowiańskimi, dowiedzieć się, kto to jest utopiec,
Zwykle – dzięki dwudziestoletniemu doświad- ubierając się, śpiewał o tym, jak bardzo trudno
postać od zera tak, aby była autentyczna.
wąpierz, południca czy rusałka.
czeniu – w ciągu godziny dokonywała toalety mu osiągnąć tak pożądaną satysfakcję.
i przygotowywała różnorakie, zgodne z indyBardziej barwną postacią jest Baba Jaga. Trochę
jakby dopiero stara kobieta mogła być interesująca.
widualnymi preferencjami domowników, śniaMa ciekawą przeszłość, której jeszcze nie opisadania. Teraz adrenalina związana z debiutem
łam, może kiedyś opowiem historię jej młodości.
Kuby w przedszkolu zdawała się dodawać jej
Wyewoluowała trochę przy okazji. Myślałam, że
większego tempa i wigoru.
tworzę postać poboczną, a ona miejscami zaczęła
się wysuwać na prowadzenie. Sama zaczęłam lubić
6:30
ją bardziej niż Gosię. Chciałabym spotkać na swojej
Krzysztof dopiero przed trzecią zakończył
drodze taką Babę Jagę, która byłaby moją mentorką,
pisanie pozwu. Dlatego zdecydował się co pięć
przewodniczką po tym świecie, dawałaby mi dobre
minut przekładać porę, o której powinien wstać.
rady. Sama też kiedyś, jak „będę duża”, chciałabym
Szybko zrozumiał, że w zgiełku rodzinnych
spraw wydłużenie drzemki graniczyło z cudem.
być taką Babą Jagą.
Aromat kawy pobudzał zmysły i równocześnie
wywoływał mdłości potęgowane podskokami
Całą serię „Kwiat paproci” umiejscowiłaś w Biesyna na materacu w takt przeboju The Rolling
linach, wiosce położonej w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dlaczego akurat tam?
Stones. Nie ryzykując, że dotąd niestrawioMieszka tam rodzina mojego męża. Kiedy kilka lat
na sałatka z wędzonym kurczakiem znajdzie
temu pojechałam tam po raz pierwszy, zakochaniewłaściwe ujście, postanowił opuścić łóżko
Szeptucha
łam się w tamtej okolicy. Po wyjściu z domu moich
szybciej, niż chciał.
Noc Kupały
teściów wystarczy przejść przez łąkę, żeby dojść na
– Dobra, Kubuś, zejdź ze mnie. Koniec zabawy
– zarządził stanowczo. Widząc grymas na twarzy
Żerca
szlak w parku narodowym.
trzylatka, uznał, że był dla niego za ostry. OgarPrzesilenie
nięty wyrzutami sumienia, zmienił ton. Zaczął
Katarzyna Berenika
Starałaś się oddać charakter miejsca?
Nowakowie
Topografia wsi jest zachowana, łącznie z rzeczką
się tłumaczyć. – Muszę zaraz lecieć. Zresztą ty
Miszczuk
Bielinianką. Z grubsza zgadza się położenie budynBarbara Sęk
też. – Śmiertelnie poważnie go pouczył, traktuków, chociaż dom Baby Jagi nie istnieje. Jest wzojąc jak dorosłego, który ma do odegrania istotrowany na chacie w Kakoninie.

Od redakcji

Podwójne życie
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Nigdy nie wiemy
wszystkiego
Rudolf Heinz, „profiler, gitarzysta i posiadacz brązowego
pasa karate”, wyrazista postać stworzona przez Mariusza
Czubaja, wraca po trzech latach nieobecności. Tym razem
autor serwuje powieść korespondującą z baśniami Andersena,
a w tło wkłada jeszcze więcej znaczeń niż dotychczas.
Tekst: Izabela Janiszewska Foto: Zuzanna Szamocka
Dwukrotny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru śnie tego duńskiego twórcę? „To jeden z bohaterów
dla najlepszej powieści kryminalnej i sensacyj- mojego dzieciństwa. Przerażający pisarz. Bardzo
nej, wyróżniony za „wyjątkową formę narracyjną dobry. »Krzesiwo« to baśń, którą niesamowicie
i publicystycznie odważny obraz Polski” na festiwa- lubię, z kolei »Czerwone buciki« są w istocie
lu Kryminalna Piła, a do tego autor, którego kry- okrutne. Kryminał w jakiś sposób koresponduje
minały tłumaczono na język angielski, niemiecki, z baśniami, tylko tu w podróż nie wyrusza książę,
turecki, ukraiński oraz włoski. Tak jednym tchem ale detektyw. »Dziewczynka...« jest do pewnego
można by podsumować najważniejsze literackie stopnia powieścią o dzieciństwie i to jeszcze jeden
sukcesy Mariusza Czubaja, a jeśli dodać do tego powód obecności Andersena”. W książce wyraźna
grono wiernych, oddanych czytelników i dziesiąt- jest refleksja nad tym, jak kształtuje nas dziecińki tysięcy sprzedanych egzemplarzy książek, to stwo i w jaki sposób, jako dorośli, rekompensujemy
nie dziwi, że fani pisarza przez ostatnie miesiące sobie braki z młodości. Można by nawet pokusić
wstrzymywali oddech w oczekiwaniu na „Dziew- się o stwierdzenie, że to historia o grzechach, któczynkę z zapalniczką”, piątą część przygód profilera. re popełniamy w miłości, szczególnie tej między
Tę opowieść pisarz rozpoczyna w 2011 roku. rodzicami a dziećmi. „Miałam w domu zimny
W Lesie Murckowskim, nieopodal Katowic, wychów. Nie przypominam sobie, żeby ojciec kiezostaje zamordowany emerytowany policjant dykolwiek mnie pochwalił. Zimny to zresztą mało
Jacek Szymon. Nieliczni wiedzą, co znaleziono powiedziane. Przy ojcu można by przechowywać
w samochodzie zabitego, a jedynie Heinz będzie mrożonki” – mówi jedna z bohaterek.
umiał zrobić z tej wiedzy użytek. Jacek Szymon,
Podobnie jak warstwa fabularna konstrukcja
jak pisze Czubaj, „był krzyżówką gliny i greckiego powieści u Czubaja także ewoluuje. I choć pisarz
filozofa, który poszukuje prawdy między ludźmi, lawiruje między wydarzeniami i miejscami, to
podczas gdy Heinz wolał analityczne i bardziej wytrawny czytelnik znajdzie w tej wędrówce nie
usystematyzowane metody prowadzenia spraw”. lada satysfakcję. Pisarz należy do tego rodzaju
Gdy inni starzy wyjadacze na profilerskie sztucz- twórców, którzy umiejętnie korzystają z literacki patrzyli z powątpiewaniem, Szymon chętnie kich archetypów i schematów, potrafią dostrzec
korzystał z pomocy Heinza, ale dziesięć lat temu w nich to, co najbardziej oddziałuje na czytelniczą
ich drogi się rozeszły. Heinz zmagał się wtedy ze wyobraźnię. Do tego robi to odważnie i nie wstydzi
swoim dochodzeniem, a Szymon po tym, jak zawa- się nawiązań chociażby do kultowego Raymonda
lił śledztwo, na własną prośbę odszedł z policji. Tyle Chandlera. „Kryminał jest literaturą gatunkową.
że od przeszłości trudno jest uciec.
Albo się wie, z jakiej tradycji się korzysta, co ja robię
Główny bohater, przechodzący ciężkie zała- świadomie, albo jest się ignorantem. Lubię zabawy
manie nerwowe po bliskim spotkaniu z Inkwizyto- intertekstualne, nawiązania i aluzje literackie”. I nie
rem, mordercą ze zwichrowaną psychiką, przebywa zawaham się ich użyć – można by dodać, wyobrana przymusowym urlopie. Spędza dni na graniu żając sobie charakterystyczny uśmiech autora, który
bluesa z kolegami z zespołu, piciu piwa na kato- niczym rzemieślnik starannie dopracowuje każdą
wickim osiedlu Tysiąclecia i nielicznych rozmo- książkę, a na słowa uznania odpowiada skromnie:
wach z Pocahontas, psycholożką i przyjaciółką, „Ja po prostu staram się nie odwalać popeliny, dlatektóra, choć on tego nie mówi, wydaje się znaczyć go piszę dość wolno, jak na współczesne standardy
dla niego więcej niż inni. To w takich okoliczno- rozbestwionego rynku”.
ściach Hipis, jak nazywają go koledzy po fachu,
W książce nie brakuje charakterystycznych
wraca do policyjnej gry i zostaje zaproszony do dla antropologa kultury odniesień do współczepełnienia funkcji „konsultanta” w śledztwie doty- snych wydarzeń, do istotnych popkulturowych nym mieście, jest jeszcze bardziej wiarygodny niż
„Żeby pan wiedział, że o ludziach nie wiemy
czącym śmierci Jacka Szymona. W tym samym zjawisk oraz mocnego osadzenia w społeczności dotychczas. I choć autor, jak sam wyjawia, pozwala wszystkiego. Nigdy się nie dowiemy” – pobrzmieczasie wpływowy biznesmen Marek Kotrych śląskiej. Jest zatem Zbigniew Cybulski, pochowa- sobie na „kompresje czasoprzestrzenne”, to zawsze wa w „Dziewczynce…” głos jednej z bohaterek.
prosi go o dyskretną przysługę. Przedsiębiorca ny w Katowicach, pojawia się prowadzący pro- podczas pracy sprawdza dokładnie i skrupulatnie Trawestując jej wypowiedź, można stwierdzić, że
pragnie wyjaśnić zagadkę brutalnego morderstwa gram „Jeden z dziesięciu” Tadeusz Sznuk, a do dane faktograficzne. Co prawda na potrzeby fikcji o Czubaju także nie wiemy wszystkiego. Bo autor,
swojej siostrzenicy, małej dziewczynki, w którą tego klasyka bluesa, agent Tomek, Kevin, Urszula literackiej później często zmienia tę rzeczywistość co widać w tej książce, nieustannie się zmienia,
to sprawę, jak się okazuje, kiedyś mocno zaan- z „Konikiem na biegunach” i pytania o sens życia i dopasowuje do potrzeb powieści, ale wychodzi usprawnia swój warsztat i trudno przewidzieć,
gażowany był Jacek Szymon. Sprawy splatają się skierowane do władz: „Panie premierze, jak żyć?”. od tego, co namacalne i realne.
gdzie spotkamy go następnym razem. Właściwie
niczym dziewczęcy warkocz, a Czubaj nie szczędzi To, co jednak najmocniejsze, to wyraziste śląskie
„This is a man’s world” Jamesa Browna cho- jedyne, co jest pewne, to to, że jego kolejna książka
mroku i okrucieństwa. „Chciałem osiągnąć efekt tło. W rozmowie z dziennikarzem Adamem dziło mi po głowie wielokrotnie w trakcie lektu- będzie lepsza od poprzedniej. Dokładnie tak, jak
zawiesistego niepokoju, wiszącego nad bohaterami Szają pisarz wyznaje: „Wymyśliłem sobie Śląsk, ry „Dziewczynki...”. I to nie dlatego, że Mariusz „Dziewczynka z zapalniczką”.
zagrożenia” – tłumaczy.
gdy nie był jeszcze książkowo obsadzony. Jako Czubaj inspiruje muzycznie, ale dlatego, że świat,
Gdy pytam autora o motywację profilera do antropologa kultury interesuje mnie to, że jest to jaki buduje pisarz, to iście męski świat. Taki, w któpodążania za tak ciężką historią, odpowiada prosto: region, gdzie kwestia gry tożsamością odgrywa rym język nie jest specjalnie pieszczotliwy, zaży„Heinz ma swoje schizy, ponurość i depresyjne stany, niezwykle ważną rolę. Daje to możliwość posze- łość wyraża się w mocnych słowach, a obelgi jak
ale wie też, że pewną wartością w życiu jest lojal- rzenia klasycznej konwencji powieści kryminalnej „fąfel” czy „parch” nie są rzadkością. Taki, w którym
ność wobec ludzi, którzy go kształtowali, i że należy o tak zwane rozważania o życiu”. A te autorowi obowiązują męskie reguły gry. Autor w większoDziewczynka
się im sprawiedliwość. Nawet jeśli jest to sprawie- wychodzą świetnie. I nie jest to szkic topogra- ści skupia się na postaciach męskich, na tym, jak
z zapalniczką
dliwość, która nadchodzi dopiero po śmierci, jak ficzny, a raczej nastrojowy, taki, który sprawia, że rozmawiają, jak rozwiązują konflikty i jak przyjaźMariusz Czubaj
dzieje się to w przypadku Jacka Szymona”. Czy jest czytelnik, podobnie jak bohaterowie, zanurza nią się faceci. I choć w najnowszej powieści pojato w takim razie opowieść o sprawiedliwości? Nie się w tej opowieści. Czubaj kreśli drobne śląskie wiają się silne kobiece bohaterki, to nadal można
tylko. Mariusz Czubaj już samym tytułem „Dziew- napięcia, wkleja tam miejscowe smaczki i pełen odnieść wrażenie, że są na tyle szorstkie i twarde,
czynka z zapalniczką” mocno nawiązuje do baśni lokalny koloryt. Dzięki czemu główny bohater, a nawet bezwzględne, że wcale niedaleko im do
Hansa Christiana Andersena. Czemu wybrał wła- który niczym Brudny Harry snuje się po zakurzo- płci przeciwnej.
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Najważniejszy jest moment
Podróżować można z planem, wymierzonym w czasie harmonogramem
lub spontanicznie, zdając się na los i to, co przyniesie. Można
mieć podejście otwarte i wchodzić z ciekawością w nowe
znajomości lub zamknięte i unikać tego, co „obce i niepokojące”.
O tym, jak uczynić podróżowanie wyjątkowym, przypominają
w nowym, uzupełnionym wydaniu „Gaumardżos! Opowieści
z Gruzji” Marcin Meller i Anna Dziewit-Meller.
Tekst: Iza Lipnicka Foto: Radek Polak

Po siedmiu latach książka o gruzińskiej historii,
zwyczajach, ale przede wszystkim o ludziach, pięknie świętowania i niewiarygodnej sztuce cieszenia
się życiem wraca wzbogacona o dodatkowy rozdział i nową szatę graficzną. A skoro kolejne wydania „Gaumardżos!” znikają z półek niczym gorące
bułeczki, to musi oznaczać, że autorzy mówią
w niej coś ważnego o podróżowaniu. Na przykład
to, jak uczynić z podróży przygodę życia i doświadczenie, które odtwarzane w myślach nawet po
latach będzie budziło silne emocje. Otworzy umysł

i zmieni serce. Jak uczynić z wycieczki podróż przez
wielkie P i dlaczego warto odważyć się wyjść poza
ustalony program i ograniczające zasady. Słowem,
reportaże i opowieści z Gruzji uchwyciły to, co
w podróżowaniu najlepsze.
Zebrane w książce historie, niekiedy zabawne,
innym razem poważne lub wstrząsające, pokazują, że niezmiennie we wszystkim najważniejszy
jest człowiek. Ci spotykani na kartach opowieści
ludzie są odważni, spontaniczni i serdeczni. To oni
są nośnikami historii, oni czynią tę podróż mię-

sistą. I to spotykani w drodze kompani danej chwili mogą odmienić życie podróżnika, pod jednym
warunkiem: że ten im na to pozwoli. Że otworzy się,
podda temu, co tu i teraz, nie będzie stawiać oporu,
odłoży europejskie podejście do czasu, zapomni
o przestrogach i przyjmie to, co otrzymuje. Powie
wydarzeniom „tak”. Czasem to będzie zaproszenie
do wspólnego biesiadowania, do dalekiej eskapady,
albo rozmowy. Tylko wtedy w podróżowaniu może
wydarzyć się to, co najistotniejsze, jak chociażby
spotkanie ludzi z pozoru obcych, którzy mogą okazać się jeszcze bliżsi niż bliscy. „Zastanawiałem
się, jak to się dzieje, że jedziesz do dalekiej Gruzji
i przypadkiem spotykasz ludzi takich jak ty, że tak
do siebie pasujecie i odbieracie na tych samych,
niezrozumiałych, a przynajmniej nieinteresujących
dla większości ludzi falach. A może właśnie nie
przypadkiem, może podobieństwa się przyciągają?”
– rozważa w książce Marcin Meller.
W podróżowaniu ujmuje jego nieprzewidywalność. Ta rozumiana jako podsuwane nieustająco
przez sploty okoliczności możliwości i szanse, które
wystarczy właściwie chwytać garściami i korzystać
z nich do głębi. Co więcej, okazuje się, że świat często słucha wędrowców, którzy na głos wypowiadają
swoje marzenia. Nagradza tych, którzy z odwagą
wyrażają swoje pragnienia i tęsknoty lub zwyczajne
zachcianki. Jakby nadstawiał uszu i słuchał. Anna
Dziewit-Meller wspomina pewną historię, która
jest doskonałym przykładem ucha wyczulonego na
tęsknoty otwartego podróżnika. Przebywali wtedy
u niejakiego Zebura, właściciela małego gospodarstwa agroturystycznego w położonej w górach wiosce Gobroneti. „Kiedy opowiedzieliśmy mu o tym,
że bardzo interesuję się muzyką i pieśniami gruzińskimi, Zebur zaprosił do siebie najpierw zespół
folklorystyczny ze wsi, czyli grupę dziesięciu mężczyzn w wieku od 50 do 90 lat, którzy specjalnie
dla naszej dwójki zatańczyli w pełnym słońcu na
polanie przed domem. Po występach żona Zebura przygotowała dla wszystkich gości stół. Wino
i czacza polały się strumieniami. Nietrzeźwi coraz
bardziej poddawaliśmy się woli Zebura, który parę
godzin później razem z całą grupą sąsiadów ruszył
z nami do domu kultury, gdzie wystąpił dla nas
chór męski”.
W Gruzji wino leje się strumieniami i może
dzięki temu łatwiej poddawać się nurtowi wydarzeń, ale to postawa, której z pewnością można
się nauczyć. Tak jak zanurzania się w inność, które pozwala przez pryzmat doświadczeń i historii
odwiedzanych miejsc i ludzi inaczej spojrzeć na
nasze własne przeżycia. Bo gdy jesteśmy w kraju,
dla którego przeszłość ma nieocenione znacze-

nie, to trudno jest nie zastanowić się, jak pewne
problemy i wydarzenia ukształtowały nas. Podróżowanie w tym kontekście pozwala na złapanie
dystansu, spojrzenie na sprawy narodowe (własne
i cudze) z zupełnie innej perspektywy. Umożliwia
przejrzenie się w świecie niczym w lustrze, ale też
zauważenie, że wszyscy jesteśmy w jakiś niewytłumaczalny sposób połączeni i że mamy więcej
wspólnego, niż nam się wydaje. Wyprawa przynosi bowiem krzepiącą myśl, że w geopolitycznym
chaosie, w milionach małych codziennych decyzji
i wyborów, w morzu różnorodności nie jesteśmy
osamotnieni. Że jest między nami, ludźmi, trudna
do uchwycenia jedność, a jeśli to za duże słowo,
to podobieństwo, bo w głębi dzielimy podobne
wartości.
Podróżowanie pozwala poznać siebie z innej
strony, zmusza do wyjścia z pudełka, zaprasza do
spróbowania nowej roli, postawienia się w odmiennym świetle i spotkania ze sobą samym. Albo ze
swoim strachem, który wspomina Anna Dziewit-Meller: „Tylko raz zdarzyło mi się prowadzić samochód w Gruzji. Kierując ogromnym terenowym
wozem, zrozumiałam, że jest tylko jeden sposób,
abyśmy dojechali szczęśliwie do domu – muszę na
drodze zachowywać się jak Gruzin, czyli na pozór
irracjonalnie, ale w gruncie rzeczy bardzo konsekwentnie. Wyprzedzając na czwartego, trąbiąc, ostro
hamując i ostro przyspieszając, wpychając się między
inne auta, wymuszając pierwszeństwo, oślepiając
nadjeżdżających z przeciwka długimi światłami”.
To właśnie tego rodzaju przeżycia, gdy przekraczamy siebie i próbujemy nowego, nas budują. Te
doświadczenia przywożone z podróży mają niekiedy transformującą moc, wzmacniają wiarę w siebie
i zaostrzają apetyt na nowe wyprawy.
A może w podróżowaniu najlepsza jest jedna chwila. „Moment przejścia z trybu »obcy« na
»swój«. Wtedy ktoś, na kogo łypało się spode łba
jak na mordercę, staje się swojskim misiem”. Bo to
ona, ta chwila, otwiera drzwi do innego świata.

Gaumardżos!
Opowieści z Gruzji
Anna Dziewit-Meller
Marcin Meller

Clean Beauty.
Przepisy na kosmetyki z lodówki
Elsie Rutterford
Dominika Minarovic
tłum. Magdalena Grala-Kowalska
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Znani polecają książki
Tekst: Paulina Smaszcz-Kurzajewska

Czasem widzimy tylko to, co chcemy zobaczyć. Czasem to, co „Stopa od nogi” to satyryczna baśń, groteskowa odyseja przez współwidzimy, zmienia nasze spojrzenie na świat. Rosa, dziewczyna Jara, czesność, ukazaną w krzywym zwierciadle. Opowieść w dowcippopełniła samobójstwo, kiedy oboje studiowali w Cambridge. Mimo ny i niebanalny, a jednocześnie bezlitosny sposób rozprawia się
że od tego wydarzenia minęło pięć lat, mężczyzna nadal obsesyj- z wszechobecnymi dziś niszczycielskimi siłami w obrębie kultury.
nie podejrzewa, że Rosa, jego jedyna miłość, żyje. Po odnalezieniu
To nie tylko surrealistyczna, zabawna i błyskotliwa powieść drogi,
dziennika Rosy Jar podejmuje rozpaczliwe działania, by zrozumieć ale przede wszystkim przewrotny komentarz do dzisiejszej rzeczywiokoliczności jej śmierci, i nawiązuje kontakt z dziennikarzem, który stości. Pan Czarek – hydraulik, który zyskuje w toku akcji przydomek
napisał o rekrutowaniu studentów Cambridge do brytyjskich służb Stopa od Nogi – wyrusza wraz z synem Witkiem w nieograniczoną
specjalnych. Im głębiej jednak zanurza się w tę sprawę, tym bardziej prawami logiki i fizyki podróż po świecie.
czuje się zdezorientowany. Trafia do mrocznego półświatka, gdzie
Czy podczas wyprawy dowie się, w jakich okolicznościach
nic nie jest tym, czym się wydaje, i nikomu nie można ufać. Tra- zginął jego przyjaciel? Dlaczego ludzie tak bardzo pragną mieć?
fia w sam środek szeroko zakrojonej intrygi, która nieodwołalnie I skąd wokół nas tak dużo afer, mody i niepotrzebnych nikomu
wszystko zmienia.
przedmiotów?

Znajdź mnie
J.S. Monroe
tłum. Agnieszka Walulik

Stopa od nogi
Marta Kozłowska

Michael Chabon to pisarz o niezwykłej wyobraźni. Człowiek, dla którego
nie istnieją granice. Michiko Kakutani powiedziała o nim, że to twórca,
który „potrafi pisać o wszystkim”. Już teraz można to zweryfikować,
czytając „Poświatę” i wznowiony „Związek Żydowskich Policjantów”.
Tekst: Iza Lipnicka Foto: Benjamin Tice Smith

Jestem dojrzałą kobietą, więc interesują mnie historie kobiet, które
zmagają się z codziennym życiem i dokonują rzeczy niemożliwych,
szukają spełnienia i szczęścia, mają marzenia i pragnienia, ale często
niezgodne z oczekiwaniami otoczenia czy społeczeństwa. „Mediatorka” Ewy Zdunek to właśnie opowieść o kobiecie, która zmaga się ze
sprawami rodzinnymi ludzi na sali sądowej, a pod maską profesjonalistki ukrywa swoje problemy rodzinne. Taka bohaterka jest obok
nas, w naszym sąsiedztwie i w pracy, w naszym codziennym życiu
i mimo że jest wybitną mediatorką, nie jest Panem Bogiem i nie może
dokonać cudów, by ludzi pojednać miłością i przebaczeniem. Każdy
wątek wciąga. Chcę żyć dalej z bohaterką i jej losami.

Mediatorka
Ewa Zdunek

„Ogród Zuzanny”, czyli mężczyzna po przejściach i kobieta z przeszłością. Ona, jako projektantka ogrodów, korzysta z wiktoriańskich
symboli kwiatów, by wyznać mu to, co czuje, i w jaki sposób żyje.
Jestem trenerem komunikacji werbalnej, więc chciałabym poznać
Zuzannę, by dzięki niej stać się trenerką symboli kwiatów, bo czasem
człowiek powoduje, że słowo staje się wycieruchem, ale kwiaty, które
pachną, mają barwę, powierzchnię i strukturę, budują estetykę otoczenia i kolorują nasz świat, mogą odbudować przyżółcony ludzki język
miłości. Jestem zakochana w mężu, ale chciałabym jeszcze wyrazić
mu swoją miłość przez kwiaty. Spróbuję!!!

Ogród Zuzanny
Justyna Bednarek
Jagna Kaczanowska

Nowości książkowe
Nie lubisz płacić za markę, masz wątpliwości co do składu przemysłowo produkowanych kosmetyków? Zacznij robić je samodzielnie.
Elsie Rutterford i Dominika Minarovic rzucają wyzwanie brzmiące:
przejmij kontrolę nad tym, co nakładasz na skórę i włosy. Swoje
rady opisują w książce „Clean Beauty”. To doskonała propozycja
wydawnicza dla wszystkich tych, którzy zwracają uwagę na to, czym
pielęgnują twarz, ciało, włosy. Na dodatek autorki mają rozwiązanie każdego urodowego problemu w postaci receptur na domowe
kosmetyki, które można przygotować od ręki. Składniki do ich
wykonania znajdują się… w każdej lodówce. Na przykład na kawowy
peeling albo maseczkę do włosów z banana. Książka w trendzie zero
waste została pięknie zilustrowana i jest gratką dla fanów kosmetyków bez chemii.

Stylista prozy

Miłość u Zygmunta Miłoszewskiego w książce „Jak zawsze” to właśnie
ta soczewka, której szukałam. Podstarzali, z dystansem, dowcipem,
z samoświadomością i akceptacją. Ja to Grażyna, czyli bezpośrednia
i czasem ostra, ale w głębi duszy czuła i kobieca na wskroś. Ludwik
i Grażyna wpisani są w kontekst Warszawy, którą lubię ze wszystkimi zaletami i wadami. Nagle życie, a właściwie seks, daje parze
kochanków szansę i… jak to u Miłoszewskiego, pytanie: co by było,
gdybyśmy dokonali innych wyborów? Pokierowali naszym życiem
zupełnie inaczej? Książka, którą połykam z wypiekami na twarzy
i z latarką czołówką w nocy, bo nie chcę obudzić rodziny ani włączonym światłem, ani salwami śmiechu, ani gorzkim łkaniem. KOCHAM
MIŁOSZEWSKIEGO!!!

Jak zawsze
Zygmunt Miłoszewski

Już jako dziesięciolatek postanowił, że zostanie pisarzem, a gdy
słowa dotrzymał i w 1988 roku wydał swoją pierwszą powieść „The
Mysteries of Pittsburgh”, wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło
jego podejście do pisania. Chwilę po debiucie pojechał do Oakland
w Kalifornii, by odwiedzić umierającego dziadka, ten zaś, w obliczu
ostateczności i pod wpływem silnych leków, otworzył się przed
wnukiem jak nigdy dotychczas, a młody Michael usłyszał wtedy
rzeczy, których wcześniej nawet sobie nie wyobrażał. To spotkanie
uczyniło go jeszcze bardziej wyczulonym na tematykę żydowską
w literaturze, wszak wychowywał się w inteligenckiej żydowskiej
rodzinie, i upewniło w tym, że mądrze korzystając ze swojej spuścizny kulturowej, daleko zajdzie. Nie mylił się, bo już prawie dziesięć
lat później otrzymał Nagrodę Pulitzera za książkę „The Amazing
Adventures of Kavalier & Clay”, a jego powieść „Cudowni chłopcy” została zekranizowana z udziałem Michaela Douglasa, Tobeya
Maguire`a i Frances McDormand. Jednak żadna książka nie przyniosła mu tylu nominacji i wyróżnień co „Związek Żydowskich
Policjantów”. Przewrotny kryminał, którego akcja toczy się na Alasce,
w okręgu Sitka, gdzie rządzą Żydzi, uciekinierzy z nazistowskiej
Europy i wygnańcy z Palestyny.
Chabon „niczym niezwykły pająk zupełnie bez wysiłku rozwija
misternie utkaną sieć słów, a następnie chwyta w nią czytelnika”
- napisała o nim niegdyś Michiko Kakutani, główna recenzentka „New York Times`a”. Wyjątkowość autora, którego doceniają
zarówno wytrawni krytycy, jak i masowy czytelnik, tkwić może
w jego odwadze w improwizacji i kreatywnym rozpasaniu. Pisarz
wydaje się nie zwalniać na ostrych literackich zakrętach, bawić
konwencjami, a do tego z wprawą buduje zapadające w pamięć
postaci. Podziw budzą jego humor, fantazja i sprawność pióra.
W „Związku Żydowskich Policjantów” Chabon wyraźnie zarysowuje ramy gatunku, ale wypełnia je w tak nietuzinkowy sposób, że
jego powieść można odczytywać na różnych poziomach. Z jednej
strony to po prostu wartki kryminał, w którym śledczy Landsman,

rozwiedziony i niewylewający za kołnierz wyga, musi wyjaśnić
zagadkę morderstwa w hotelu Zamenhof. Z drugiej – to zbiór
ciekawych obserwacji na temat narodu żydowskiego, a innym
razem gorzkich. Nie zabraknie tu spisku, jaki mogli wymyślić tylko
Żydzi, satyrycznego spojrzenia na historię czy budzących emocje
podziałów i intrygujących zwyczajów narodu wybranego. Trudno
się nie uśmiechnąć, gdy prowadzący dochodzenie detektyw wciska
się w najmniejsze szczeliny, by znaleźć ślady mordercy, a narrator
wyjaśnia, że postępuje tak, by zrobić sobie na złość. Ponieważ
„robienie na złość sobie, innym i światu jest ulubioną rozrywką
i dziedzictwem Landsmana oraz jego ludu”.
Pisarz wybiórczo traktuje prawdę, a w „Poświacie” – szalonej, pędzącej i zaskakującej co chwilę historii, która jest rzekomo
zapisem spowiedzi jego dziadka – z właściwą sobie nonszalancją
przyznaje: „Podczas opracowywania tych wspomnień trzymałem
się faktów, chyba że kłóciły się z pamięcią, zamysłem fabularnym
czy też prawdą w moim subiektywnym rozumieniu”. Na dzień
dobry czytelnik dowiaduje się więc, że nic nie wie i że zagadką
pozostanie, które z przedstawianych wydarzeń zaistniały naprawdę,
a które narodziły się w głowie autora. Zapis jednej z ostatnich rozmów z dziadkiem, mimo iż miała ona miejsce tuż przed śmiercią
mężczyzny, jest pełen humoru, błyskotliwych obserwacji ludzi
i przygód niczym z najlepszego filmu. Jeśli choć połowa tego,
o czym opowiada starzec, miała miejsce, to doprawdy był postacią
nietuzinkową. Styl Chabona, może ze względu na jego bystry
rys i żydowską historię, przypomina nieco słodko-gorzkie filmy
Woody’ego Allena. Czuć tu inteligencję i niebywałą sprawność
w posługiwaniu się językiem. A przy tym zdolność do pisania
poruszających, rozbudowanych historii, opowieści o losach rodziny
autora na tle przemian historycznych i dziejowych. Tak jakby
pisarz przez pryzmat życia swojego dziadka pokazywał całą epokę,
jej różnorodność i gwałtowność.
O Chabonie dziennikarz „Esquire” Brian Percy mówi, że to
jeden z „najwspanialszych stylistów wszech czasów wśród prozaików” i trudno się z nim nie zgodzić, bo pisarz, jak nikt inny,
potrafi poważne tematy ubierać w lekkie i popularne formy. Dotyka
jednocześnie tego, co metafizyczne, i tego, co zwykłe. Z niebywałą
gracją porusza się między dobrem a złem, miłością a nienawiścią,
wolnością a zniewoleniem. A ponadto pozwala z bliska przyjrzeć
się żydowskiej tradycji i amerykańskiej popkulturze, tworząc z obu
unikalny mariaż. Tym, co robi, dowodzi, że nie ma jednej raz na
zawsze ustanowionej formy opowieści i że granica jest dopiero
tam, gdzie zamyka się umysł. A umysł Chabona zdaje się dopiero
rozgrzewać.

Związek Żydowskich Policjantów
Michael Chabon
tłum. Michał Kłobukowski

Poświata
Michael Chabon
tłum. Barbara Kopeć-Umiastowska
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Kwestionariusz Bliski czy obcy?
Prousta wypełnia
Marta Kisiel

Co się stanie, jeśli była analityczka CIA napisze książkę? Szczególnie
gdy do akcji włączy rosyjskich szpiegów i amerykańskich
podwójnych agentów? A wszystko to zagęści emocjami
i elektryzującym napięciem? Jedno jest pewne: będzie hit.

W książkach mogę wszystko
Mocna, przerażająca i wciągająca. Tak recenzenci zapowiadają „Farbę”,
kontynuację „Inwazji”, bestsellerowej powieści Wojtka Miłoszewskiego,
w której realizuje się porażająca wizja losów Polski pod okupacją rosyjską.
Rozmawiała: Izabela Janiszewska Foto: Marcin Łobaczewski
ność i niezależność od Rosji. Nie wzorowałem jej na
żadnej innej organizacji, a nazwę, której tu dla podsycenia ciekawości nie będę rozwijał, zaplanowałem
jako eksperyment myślowy w języku angielskim.
Jestem przekonany, że dziś tak by to wyglądało,
nazwa musiałaby być czytelna na całym świecie.

Tekst: Iza Lipnicka

Foto: Malwina Musialska
Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem?
Każde nieodwracalne nieszczęście, które dotknęłoby moje dziecko. Inne jeszcze zdołałabym jakoś
udźwignąć, choć nie twierdzę, że byłoby to łatwe.
Gdzie zaczyna się ta opowieść?
Najprościej można by powiedzieć, że zaczyna
się tam, gdzie kończy się pierwsza część książki.
A dokładniej kilka miesięcy po tamtych wydarzeniach. Rosja zamienia się w Imperium Rosyjskie.
Putin koronuje się na cara. Polska staje się państwem satelickim Rosji. Kraje bałtyckie są zajęte,
a kraje Zachodu przyjmują pozycję wyczekującą,
stoją z boku, obserwując, co się wydarzy i by przypadkiem „nie sprowokować wariata”.

Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie była
tym, kim jestem?
Za bardzo lubię być tym, kim jestem – nawet jeśli
czasem jestem za bardzo – żeby się zastanawiać
nad alternatywami.
Kiedy kłamię?
Kiedy muszę. Na szczęście nie zdarza mi się to zbyt
często, bo kłamać bardzo nie lubię.
Słowa, których nadużywam?
Koniec kropka!
Ulubieni bohaterowie literaccy?
Harry Hole, Krzyczący w Ciemności, Zyga Maciejewski, a dla kontrastu trzy bohaterki Lucy Maud
Montgomery, czyli Emilka ze Srebrnego Nowiu,
Jana ze Wzgórza Latarni i Pat ze Srebrnego Gaju,
którym wierna jestem już od wielu, wielu lat.

Główna cecha mojego charakteru?
Powiedziałabym, że sarkazm, ale nie jestem pewna,
czy to się liczy jako cecha charakteru. Uznajmy jednak, że tak, bo upierdliwość nie brzmi już tak fajnie.
Cechy, których szukam u mężczyzny?
Odpowiedzialność, pasja i poczucie humoru. Najlepiej w równych proporcjach, bo przerost odpowiedzialności w połączeniu z nikłym poczuciem
humoru to gotowy przepis na katastrofę.
Co cenię najbardziej u przyjaciół?
Nade wszystko wyrozumiałość dla ogromu moich
dziwactw.
Moja główna wada?
Mój charakter...
Moje ulubione zajęcie?
Czytanie książek, rzecz jasna!
Moje marzenie o szczęściu?
Prozaiczne do bólu: wysypiać się regularnie. Więcej
mi nie potrzeba, wyspana mogę podbijać świat.
Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk?
Posiadam imponującą kolekcję pomniejszych obsesji, np. podwinięte firanki czy zaburzenia symetrii
w układzie wszelkiej maści obrusów, bieżników
i podkładek na powierzchniach płaskich. Ale
najgorszy jest dla mnie widok dzieci skaczących
po łóżku. Paraliżuje mnie w ułamku sekundy, co
zawdzięczam pewnej przygodzie z dzieciństwa,
kiedy to własną twarzą przestawiałam meble, lęk
ten ma zatem solidne podstawy i jest we mnie
naprawdę dobrze utrwalony, nie nazwałabym go
jednak lękiem obsesyjnym. Obsesje wolę uprawiać
w przyjemniejszej wersji.
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Ulubieni bohaterowie życia codziennego?
Moja matka i teściowa, bez dwóch zdań. Nie wiem,
jakim cudem ogarniają ten szatański pomiot, zwany
dla niepoznaki moimi dziećmi, ale robią to, ilekroć
potrzebuję ich wsparcia, za co jestem im wdzięczna
niemożebnie.
Czego nie cierpię ponad wszystko?
Bezmyślności i bezduszności. Bez nich świat byłby
o wiele lepszym miejscem.
Dar natury, który chciałabym posiadać?
Czasem chciałabym być jak koala i przesypiać 20
godzin na dobę, ale najbardziej przydałaby mi się
chyba umiejętność wykształcenia kończyny. Co
ja bym dała za dodatkową parę rąk… albo głowę.
Jak chciałabym umrzeć?
Jestem świeżo po czwartym sezonie „Wikingów”,
w którym wiele postaci umiera bardzo długo i bardzo boleśnie, więc jeśli miałabym wybierać konkretny sposób, byłoby to: nieważne jak, byle szybko.
Obecny stan mojego umysłu?
Mętlik, mętlik i jeszcze raz mętlik. Czyli wszystko
po staremu!
Błędy, które najczęściej wybaczam?
Błędy dnia codziennego, bo te zdarzają się przecież najczęściej. A trudno żyć, co krok zacinając
się w gniewie.

Toń
Marta Kisiel

Debiut Karen Cleveland „Muszę to wiedzieć”
zapowiadają John Grisham (słowami „Wspaniała!”) i Lee Child, który twierdzi, że „jeśli przeczytasz pierwszy rozdział, będziesz musiał przeczytać
drugi, a później przepadłeś, będziesz czytał do nocy,
a następnego dnia pójdziesz do pracy zmęczony”.
I coś w tym jest, bo mimo że autorka korzysta
z pewnych sprawdzonych wzorców filmów sensacyjnych i odnosi się do ogranego już nieco amerykańskiego patosu i patriotyzmu, robi to bardzo
sprawnie, powoduje że książka zasysa niemal od
pierwszej strony.
Główną bohaterką jest Vivian Miller, analityczka CIA w Langley, w komórce kontrwywiadu do
rozpracowywania uśpionych rosyjskich szpiegów
na terenie Stanów Zjednoczonych, a prywatnie
matka czwórki dzieci i żona oddanego rodzinie
Matthew. Viv udaje się włamać do komputera
Jurija Jakowa, podejrzewanego o bycie łącznikiem
między uśpionymi agentami a dowodzącym grupą. Jednak atmosfera się zagęszcza, dopiero, gdy
w folderze ze zdjęciami agentów kobieta natrafia
na portret swojego męża. I jeśli komuś nasuwają się
proste rozwiązania takiej sytuacji, to w opowieści
Cleveland wcale ich nie znajdzie. Autorka co krok
stawia Vivian przed dramatycznymi dylematami,
każe jej wybierać między rodziną a ideałami, w które wierzyła, i osadza ją w świecie, gdzie nikomu
nie można już ufać i nie ma dobrych dróg. Agentka Miller musi położyć na szali całe swoje życie,
wszystko, co osiągnęła zawodowo, oraz narażać
własną rodzinę. To właśnie narastające napięcie
i nieprzewidywalne zwroty akcji sprawiają, że trudno odłożyć książkę. Cleveland z dużą wprawą gra
na emocjach, wzrusza i intryguje. Nie ma tu przeładowania nowoczesnymi technologiami i zapychania czytelnika nadmierną ilością szczegółowych
opisów o pracy wywiadu. Jest za to zabójcze tempo,
kobiecy rys i hollywoodzki rozmach.
Nic więc dziwnego, że prawa do ekranizacji książki kupiła wytwórnia Universal Pictures,
a w rolę głównej bohaterki ma się wcielić Charlize

Theron. Ta wyrazista aktorka idealnie nadaje się do
roli Vivian, ma w sobie waleczność, co mogliśmy
zaobserwować w niedawnym „Atomic Blonde”,
i matczyną bezradność, pięknie wyeksponowaną
w filmie „Tully”.
Bohaterka Cleveland, mimo iż pracuje w CIA,
jest typem „everywoman”, kobiety zwyczajnej
i przeciętnej, która przeżywa podobne problemy
co wiele pracujących matek. Ma żal do siebie, że
nie może w pełni poświęcić się rodzinie i że to Matt
staje się ich opoką. Mąż, który jako programista
ma elastyczne godziny pracy, idealnie nadaje się do
tego, by doglądać ogniska domowego. A ponadto
pamięta o zakupach, obiedzie czy wizytach u lekarza i wszystko robi doskonale i z uśmiechem na
ustach. Tymczasem ona oddala się od dzieci i staje
się im coraz bardziej obca. Przestaje rozumieć ich
świat. „Jak to jest, że Matt zawsze znajduje właściwe słowa, zawsze świetnie wie, co powiedzieć?
Ogarnia mnie straszliwe poczucie, że całe życie
przecieka mi przez palce, a ja nie potrafię tego
powstrzymać mówi pewnego dnia. Paradoksalnie wyzwania, jakie podejmuje wyrywają ją z tego
umartwienia, zmuszają ją do tego, by z udręczonej
kobiety stała się wojowniczką.
Krótkie rozdziały, zgrabne dialogi i niespodziewane zwroty akcji upodabniają lekturę powieści
Cleveland do szybkiej jazdy na kolejce wysokogórskiej. I podobnie jak w fabule, gdy już nam się
wydaje, że rozwiązanie jest bliskie i znane, ono
okazuje się obce i zaskakujące.

Muszę to wiedzieć
Karen Cleveland
tłum. Agnieszka Walulik

W powieści Polska weszła w skład Imperium
Rosyjskiego jako teoretycznie niezależne państwo
pod nazwą Polska Republika Ludowa, to celowe
nawiązanie do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?
Raczej nie, choć pewne podobieństwa oczywiście
istnieją. Jak chociażby to, że w latach 1945-1989 Polsce również daleko było do suwerenności i dominowały w niej wpływy rosyjskie. Zauważyłem,
że wszędzie tam, gdzie dochodzi do przewrotu,
tworzone są republiki ludowe. Rzekomo dla ludzi
i ludu, jako dar od dobroczynnego dominanta.
Czym jest tytułowa FARBA? W książce jest scena,
gdy z nieba lecą ulotki z takim napisem i z hasłem:
Polska walczy.
FARBA to podziemna niepodległościowa organizacja
składająca się z ochotników, którzy walczą o wol-

Czy przygotowując się do pisania „Farby”,
natknął się pan na coś szczególnie fascynującego?
Tak, na książkę Krystyny Kurczab-Redlich „Wowa,
Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”, którą
każdemu polecam. To fantastyczny życiorys Putina,
który czyta się jak powieść sensacyjną. Wiele wiedziałem o tym polityku, ale nie miałem pojęcia, że
chociażby handlował narkotykami z kartelami. Na
wiele takich rzeczy były kartony dokumentacji, ale
gdzieś się rozmyły. Jak choćby słynna sprawa sugerująca, że Putin pochodzi z Gruzji, a jego matka
wywodzi się z dolnych warstw społecznych. Samolot dziennikarzy, którzy zajmowali się tym tematem,
się rozbił i nikt więcej do sprawy nie wracał.
Czy jest pan typem pisarza, który wcześniej
odwiedza miejsca, o których pisze?
Często staram się być w danym miejscu. Udaję się
chociażby na plac Wolności, obserwuję ruch uliczny,
uważnie rejestruję, jak dane miejsce wygląda. Ale
prawda jest taka, że nie lubię monumentalnych,
epickich opisów i niekiedy posiłkuję się po prostu
internetem, pytam znajomych, tak jak o kwestie
gwary śląskiej, które ustalałem z Maćkiem Pieprzycą. W moich książkach przeważają zwroty akcji,
a ja nie robię z siebie wielkiego literata.
Czy fantazja na temat okupanta, którą realizuje
pan w książce, łączy się z historią? Bazował pan
na naszych doświadczeniach?
To, do czego się odwołuję, w dużej mierze potwierdza powiedzenie „historia kołem się toczy”. Na tle
historii widać, że ludzkość powiela te same błędy,
a w tym wypadku konflikt między Polską a Rosją

Śniący bohater
Biografią Mikołaja Krzysztofa
Sobieszczańskiego „Kolumba” można by śmiało
obdzielić kilka osób. Ten buntownik, żeglarz
i żołnierz Armii Krajowej to postać równie
wybitna, co nieprzenikniona. Emil Marat
w swoim „Śnie Kolumba” mierzy się z legendą.
Tekst: Iza Lipnicka
Losy członków Armii Krajowej znalazły sobie wyjątkowe miejsce
w kręgu zainteresowań Emila Marata, pisarza i dziennikarza, który
już wcześniej opisywał historie żołnierzy i powstańców walczących
o Polskę. Tym razem mierzy się z postacią, która zainspirowała samego Romana Bratnego do napisania powieści „Kolumbowie”. Autor
książki o dorastaniu młodych warszawiaków w czasie drugiej wojny
światowej postać „Kolumba” stworzył z historii dwóch prawdziwych
osób: Stanisława Likiernika i Krzysztofa Sobieszczańskiego.
Marat podejmuje próbę odtworzenia drogi Krzysztofa, od dziecka
zafascynowanego żeglarstwem do jednego z bardziej zaangażowanych członków Kedywu. Prowadzi historyczne śledztwo, dociera do
nieznanych dokumentów, listów, pamiętników, a także polskich i niemieckich archiwów. Osią jego opowieści są rozmowy ze wszystkimi,
którzy w jakiś sposób się o Sobieszczańskiego otarli.
„Nie ma już ludzi, którzy Krzysztofa pamiętają. Jak ty chcesz to
pisać? On każdemu opowiadał o sobie co innego. Czyli jakby żyli,
miałbyś jeszcze trudniej” – ostrzega Stanisław Likiernik przystępu-

nasuwa się sam. To nie jest wielka wizja political
fiction ani odkrycie tysiąclecia, to raczej naturalna
konsekwencja tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby istniejące dziś napięcia między tymi państwami przemieniły się w bardziej zdecydowane akcje.
A wymyślanie prywatnych rozmów światowych
przywódców to raczej satyra i robię to grubą kreską,
wzorując się jedynie na wycinku rzeczywistości.

co dzień w mediach i są już w pewien sposób na
nie znieczuleni.

Jak to możliwe, że w cywilizowanym świecie,
w centrum Europy, zupełnie bezkarnie mogą się
dziać takie rzeczy jak w „Farbie”? Szczególnie
w czasach YouTube.
Media społecznościowe niewiele zmieniają. Mogę
wejść na YouTube, obejrzeć tysiąc filmów z Syrii,
W „Farbie” jest pewien rodzaj ludzi, który stara gdzie Rosjanie urządzili sobie poligon wojskowy,
się nie zważać na okupanta, chce po prostu żyć, i co? To nic nie zmienia. To nie uratuje życia tym
nie mieć kłopotów, zachować jakąś normalność ludziom. Nawet jeśli takie informacje przenikną
w tym „nienormalnym stanie”. Nie powinni do opinii publicznej, zmienia się tylko to, że świat
walczyć?
„wie”, ale nie oznacza to, że będzie reagować. SytuW prawdziwym świecie większość ludzi chce acja jest o wiele bardziej złożona.
żyć w spokoju. Wystarczy spojrzeć na sytuację
w naszym kraju. Nieważne, czy ktoś demontu- Jaką prawdę o człowieku pokazuje pana książka?
je układ konstytucyjny, spora grupa ludzi na to To unaocznianie jednego z największych pronie reaguje, dopiero gdy dochodzi do ekstremów blemów dzisiejszego świata. Wykorzystywania
w nadużyciach polityków, uaktywnia się więcej gło- pozycji silniejszego. Moja ocena ludzkości na
sów. W najgorszych momentach w historii Polski dziś niestety nie byłaby wysoka. Uważam, że jako
w cieniu strachu toczyło się normalne życie. Ludzie ludzie moglibyśmy się lepiej zorganizować, zsolihandlowali, rodzili dzieci, brali śluby. Nie każdy był daryzować, a przy tym dzielić się wiedzą, dobrami
w szeregach Polski Walczącej.
i doświadczeniem. Innym ważnym problemem,
jaki poruszam, jest to, że w obliczu walki o życie
W książce w nieco satyryczny sposób pokazuje jesteśmy w stanie posunąć się do najobrzydliwszych
pan, jak po wojnie zmieniają się wartości. Co rzeczy. Ludzie, którzy wydawali Żydów, bardzo
chciał pan tym zaznaczyć?
często robili to z lęku, obawiali się, że jeśli tego
Chciałem pokazać kontrast. Przyjrzeć się temu, nie zrobią, zginą oni i całe ich rodziny.
co wydaje się ważne dziś, i pokazać, jak zmieniają
się priorytety, gdy jest naprawdę ciężko. To są tzw. Zarzekał się pan, że nie sprzeda praw do ekraniproblemy pierwszego świata, z których śmiejemy zacji swoich powieści? To aktualne?
się w internecie. Na wojnie nikt nie myśli o tym, by Znam to środowisko i wiem jak to wygląda w prakkupić chleb bezglutenowy, ale by za jak najmniejsze tyce. Film fabularny nie wchodzi w grę. Być może
pieniądze kupić jak najwięcej wysokokalorycznego zdecydowałbym się na serial, gdybym miał decychleba i napełnić nim żołądek.
dujący wpływ na przebieg spraw, ale to rzadkie, by
producent dał autonomię twórcy. Wyższość książki
Myśli pan, że my się tego boimy? Wojny, okupacji? nad scenariuszem jest taka, że w literaturze mogę
Gdy pisałem „Inwazję”, nie zakładałem tego, ale zrobić wszystko, w filmie to już nie będzie możliwe.
okazało się, że dużo ludzi się boi. Czytelnicy mówi- Wybuchające śmigłowce świetnie sprawdzają się
li mi, że nie przeczytali książki w całości, bo ta wizja w powieści, ale już słyszę śmiech producenta, gdy
okazała się dla nich zbyt przerażająca. Twierdzi- informuję go o nagrywaniu takiej sceny. Prześladoli, że to prawdopodobne, i nie chcieli sobie tego wałby mnie długie noce. Dlatego scenariusze piszę
wyobrażać.
dla widzów, powieści dla czytelników.
A młodzi ludzie, wychowani na Facebooku
i Instagramie, oni noszą w sobie lęk przed wojną?
Oscar Wilde powiedział, że ludzie starsi wierzą we
wszystko, ci w średnim wieku wątpią we wszystko,
a młodzi wszystko wiedzą. I coś w tym jest. Ich
świat jest zastany, nie znają realiów bez komputera,
bez telefonu i Wikipedii. A mimo to dla większości z nich wojna to pewna abstrakcja, nierealne
zagrożenie. Oni widzą takie „wojenne obrazki” na

jącego do pracy Marata, ale ten nie zawraca z raz obranego kursu.
Niczym wytrawny zbieracz kolekcjonuje elementy, wykazując się
przy tym nie lada determinacją. Wspomnienia o Sobieszczańskim
początkowo wydają się rwane i fragmentaryczne. Opowiadają o nim
koledzy, syn, córka, zaglądamy do pamiętników jego matki i pierwszej młodzieńczej miłości. „Im dłużej ktoś go wspominał, tym pewniej dochodził do wniosku, że mimo iż znał »Kolumba« dobrze, to
wiedział o nim niewiele” – gdyby spojrzeć jedynie na retrospekcje
poszczególnych pojedynczych osób, pozostawałoby wiele pytań, ale
obserwacja bohatera z różnych perspektyw, wzbogacona zapiskami
i korespondencją, daje wyraźny, nasycony obraz.
To nie tylko historia o człowieku, to także dziejąca się w tle
historia Warszawy. Gdy Marat pisze o Bielanach z lat 30. XX wieku, czytelnik może odtworzyć je w wyobraźni, zobaczyć karuzelę,
słynny parostatek i młodych ludzi biegnących przez słoneczne ulice.
Zrozumieć, skąd wzięły się niektóre budynki, straszące dziś swoimi
kanciastymi niedostosowanymi bryłami, jak powstał plac Konfederacji i jak wyglądały życie oraz zabudowa tej dzielnicy, gdy bardziej
przypominała wieś niż zatłoczone blokowiska. Opowieść jest zapisem
zwyczajów z tamtych lat, tego, jak nastolatkowie spędzali wolny czas,
w jaki sposób wyznawali miłość, jakiego słownictwa używali i o czym
marzyli. Z ciekawością można zaobserwować nadużywanie słów
„morowy” czy „klawy” w tamtych czasach.
„Kolumb” ewidentnie już od młodości pragnął jedynie morza.
„Z nabożeństwem patrzyłem na fale i poczułem się małym, wątłym
człowiekiem, który śmiał stanąć wobec czegoś potężnego. Ogrom
i piękność morza podziałały na mnie jak narkotyk. Patrzyłem wokół,
ciesząc wzrok pięknem. (...) Poczułem się żeglarzem, człowiekiem,
który walczy z najpotężniejszym żywiołem, walczy i zwycięża, i nagina
jego butny spieniony łeb pod kil swojej łodzi” – zapisuje w pamiętniku
Krzysztof. Można odnieść wrażenie, że ta walka była jego żywiołem
nie tylko na morzu, ale później także, gdy jako członek oddziału

Farba
Wojtek Miłoszewski

dywersyjnego bierze udział w akcjach bojowych. W tym w tej najsłynniejszej akcji „Panienka”, wnikliwie sportretowanej przez Marata,
kiedy to Sobieszczański, przebrany w niemiecki mundur, wyeliminował wraz z innymi żołnierzami kata Warszawy, Karla Schmalza.
Czytając „Sen Kolumba”, można odnieść wrażenie, że los
Sobieszczańskiego był w jakiś sposób naznaczony miłością, rozpaczą
i bezradnością. Jakby wszystkie jego zasługi dla kraju nie dały mu
spełnienia, a on sam nie zbliżył się do tego, czego w życiu poszukiwał.
Podobnie było ze związkami Krzysztofa, które przepływały przez
jego życie jak strumienie, ale nigdy nie były dla niego najważniejsze.
W swoim pamiętniku „Kolumb” pełen euforii pisze: „Wszystko
według mnie trzeba brać na wesoło. W ogóle świat jest taki, jak się
na niego patrzy. Śmiech odróżnia człowieka od zwierzęcia. Ja śmieję
się ciągle, nawet dziś, śmiechem szaleńca, co rzeczy szalone robi.
Przychodzę do przekonania, że jestem łotrem skończonym, jeszcze to
jest okropne, kiedy ja się opamiętam. Chcę czasem popełnić zbrodnie,
rozbić bank, dosiąść skrzydlaty mój statek i płynąć het”. I może
właśnie te tęsknoty realizuje we śnie. Najdłuższym i nieskończonym
śnie „Kolumba”. Gdziekolwiek jest.

Sen Kolumba
Emil Marat
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Trener
Jacek Gmoch t0 najbardziej żywiołowy komentator sportowych
rozgrywek i największa osobowość w środowisku piłkarskim.
Rozmawiali: Arkadiusz Bartosiak, Łukasz Klinke Foto: Archiwum GWF

Kasperczak i wszyscy inni. Dzisiaj w światowym
futbolu jest tendencja, że trenerzy traktują piłkarzy po przyjacielsku. Proszę zwrócić uwagę, że na
przykład trener Hoffenheimu Julian Nagelsmann
ma dopiero trzydzieści jeden lat. Jest coraz więcej
młodych trenerów, którzy łatwiej łapią kontakt
z zawodnikami. To od razu tworzy lepszą atmosferę.
I wcale nie uważam, że ci młodsi są z góry skazani
na brak autorytetu. On nie zależy od wieku.
A od czego?
Od charakteru, charyzmy, inteligencji. Jak by nie
było, trener musi być despotą, a jednocześnie inspirować daną grupę ludzi do maksymalnego wysiłku,
żeby osiągnąć sukces. Zobaczcie, co zrobił Adam
Nawałka. Zdobył autorytet nie tylko wiedzą i wynikami, ale potrafił też zainspirować piłkarzy ciekawymi treningami. Nie dał im się gapić w telefony,
zamiast tego zapędzał ich na ściankę wspinaczkową. Dziś chłopcy wiedzą, że z tym selekcjonerem
nie ma nudy. Dlatego nie wydzwaniają non stop
po dziewczynach, żonach, kochankach i innych
duperelkach. To jest wielki cel trenera, żeby jego
ludzie koncentrowali się na zadaniu, byli w formie
i przede wszystkim czuli się potrzebni. Budowanie
odpowiedniego morale to szalenie trudna sprawa.
Trzeba to robić z namysłem, a presja jest zawsze
ogromna. Trener jest człowiekiem, który odpowiada za wszystko. Dlatego tak szybko się go zmienia,
jeśli nie ma wyników. W jednym z wywiadów prezes Legii Warszawa – z litości pomińmy tutaj jego
nazwisko – ładnie powiedział, że przecież z trenerem nie podpisuje się kontraktu. Czyli można go
zmienić jak skarpetki. Dlatego musimy być odporni
psychicznie. Niektórzy z nas z wiekiem słabną, inni
się wzmacniają. Nie ma reguły.

Jak powinniśmy się do pana zwracać, „trenerze”?
Kiedyś jednemu takiemu, który mnie mocno zdenerwował, powiedziałem, żeby zwracał się do mnie
per „magistrze inżynierze”. Jeśli mówimy o piłce,
„trenerze” jest w sam raz. Grecy nazywali mnie:
„kyrie mister”. Kyrie to właściwie mister, czyli taki
„pan pan”. Używali też zwrotu „daskalos”, który
oznacza nauczyciela i mistrza.

piłkarzy. Co nie zmieniało faktu, że publicznie nie W dzisiejszym futbolu młodym jest łatwiej?
mieli prawa mówić inaczej niż „trenerze”. Szacu- A pewnie! Zacznijmy od tego, że jak młodziak
nek musiał być. Szczególnie że w kadrze byli różni przychodzi do drużyny, to nie musi już nikomu
piłkarze, także ci młodsi. Nie mogłem dopuścić czyścić butów ani lecieć do sklepu po wódkę.
do tego, żeby powstało wrażenie, że stara gwardia I na ogół nie wystawia tyłka, żeby go wszyscy lali
w ramach chrztu. Kiedyś w reprezentacji jeden
tworzy jakiś klan. Wszyscy musieli być równi.
z piłkarzy prawie zemdlał, kiedy koledzy tłukli go
po dupie. Nie lubili go, bo otwarcie mówił, że jest
Nie miał pan problemów z dyscypliną?
Żaden z byłych kolegów z boiska nigdy nie prze- najlepszy, i nie czuł respektu przed nikim, więc lali
W reprezentacji Polski był pan z piłkarzami na kroczył granic w relacji ze mną jako trenerem. czym popadnie, z całych sił. A to były naprawdę
ty, ale publicznie musieli mówić „panie trenerze”. A wiadomo, jaki jest na przykład Janek Toma- potężne chłopy. Musiałem interweniować.
Prywatnie byliśmy kolegami, bo przecież jeszcze szewski. „Tomek” w klubowej szatni umiał w czasie
niedawno graliśmy razem w piłkę i laliśmy się po odprawy powiedzieć na głos: „A co ty tam pie- O kogo chodzi?
pyskach. Tak się jednak potoczyło moje życie, że przysz?!”. W ten sposób wywracał do góry nogami O znanego polskiego piłkarza, ale nazwiska nie
dość szybko musiałem zakończyć karierę zawod- całą odprawę. Do mnie jednak nigdy się w taki zdradzę. W trakcie chrztu, po kolejnym uderzeniczą i jako trener byłem młodszy od niektórych sposób nie zwrócił. Podobnie Włodek Lubański, niu w dupę, chłopak padł na kolana i wyglądał jak

zaszczute zwierzątko. Łza mi się w oku zakręciła
i zatrzymałem skurwieli. Tłukli go tak, jakby chcieli
zabić. Wygoniłem ich, bo pastwili się niesamowicie.
Pana też tłukli?
Jasne. Tłukli, ale się nie wyżywali. A to jest różnica.
Mimo to Tomasz Stefaniszyn [bramkarz reprezentacji Polski oraz Gwardii i Legii Warszawa]
odcisnął panu swoje inicjały na czterech literach… (śmiech).
Odwrócił sygnet do środka dłoni, huknął i wklepał mi TS. Gość był klawiszem w więzieniu przy
Rakowieckiej. Trochę przygarbiony, ale z dłonią
wielkości bochna chleba. Musiałem uklęknąć,
wystawić gołe dupsko i czekać na wyrok. Moją
głowę trzymał trener. Albo Walerian Kisieliński,
albo Zdzisław Gierwatowski, nie pamiętam. Nie
tylko bramkarz mnie tłukł. Inni też przekręcili
sygnety do wewnątrz. Sporo stempli mi zrobili,
ale najwyraźniejszy był ten Stefaniszyna. Po jego
uderzeniu zachwiało mną. Facet miał siłę konia
belgijskiego. Przez miesiąc ledwo chodziłem. Poza
tym na moim legijnym półdupku oprócz TS odbił
się też emblemat jego klubu, czyli Gwardii Warszawa. Co za wstyd! Ale największym nieszczęściem
było to, że przeżyłem trzy takie chrzty. Najpierw
w warszawskiej reprezentacji młodzieżowej, potem
ten, o którym opowiadałem, czyli w dorosłej reprezentacji Warszawy, i na samym końcu w Legii. Dziś
młodzi mają lżej: jeden chrzest albo nawet wcale. Wychowałem się w naprawdę innych czasach.
Byłem przyzwyczajony do przemocy. Moje pokolenie hartowała wojna. W powojennym Pruszkowie rządziło prawo pięści. Musiałeś umieć się bić
i mieć szacunek do starszych. Na piłkarzy seniorów
patrzyło się z wielkim respektem. Do dziś pamiętam dzień, kiedy w Zniczu po raz pierwszy dostałem piłkarskie buty. Były śliczne. Włożyłem je pod
poduszkę i z nimi spałem.

Najlepszy trener
na świecie
Arkadiusz Bartosiak
Łukasz Klinke

Oko i obiektyw
Zamknięta w sobie, zagadkowa i niewiarygodnie utalentowana. Vivian Maier
wstrząsnęła światem fotografii, gdy przez przypadek odnaleziono jej prace
z lat 60. Zdjęcia unikalne i tak dobre, że muzea walczą o ich ekspozycje. Teraz,
kiedy fotografie udało się wydobyć z cienia, czas na odkrycie ich autorki.
Tekst: Iza Lipnicka
„Mam wolne. Świat stoi przede mną otworem. Na moim brzuchu
mieści się dom, chwilowo zamieszkany przez różne osoby. Są nieme.
Wiadomo o nich tylko to, co można zobaczyć. Pracuję w milczącej
branży. Pracuję w tej branży, bo jest milcząca” – pisze Christina
Hesselholdt w beletryzowanej biografii Maier i pokazuje tym samym,
że w tytanicznej pracy nad książką, którą czuć na każdej stronie,
starała się zespolić z fotografką, jak najlepiej ją zrozumieć, a później
oddać w spisanej historii. Vivian nie zostawiła po sobie pamiętnika,
mieszkała w pokoju zamkniętym na kłódkę, podobną do tej, na jaką
ona sama zaryglowała się dla świata. Tajemnicza niania, o której pasji
nie wiedzieli nawet najbliżsi. Małomówna, skupiona na zadaniach,
swoje życie przeżywała jakby w środku. Na zewnątrz była tylko
okiem i obiektywem. Skryta do tego stopnia, że nawet jej wieloletni
pracodawcy twierdzili, że nigdy jej nie poznali i nie mieli świadomości,
co skrywa w swoim pokoju.
„– Dlaczego fotografujesz? – To oczyszcza myśli. – Ale aż tak
często? – Lepiej patrzeć na zewnątrz niż do wewnątrz. – Co masz na
myśli? – Świat jest zabawniejszy niż mój mózg” – wyznaje książkowa
Maier. Hesselholdt wybrała dla biografii ryzykowną i niestandardową formę. Historia przypomina w warstwie konstrukcyjnej sztukę
teatralną. Poszczególne jej postaci mówią własnym głosem, pokazują
konkretne wydarzenia i komentują je w pierwszej osobie. Wydarzenia
przedstawione są niczym w oddzielnych kadrach, stanowią fragmenty
rzeczywistości przypominające fotografie. Tak jakby nawiązywały do
tego, co po Vivian pozostało, stosu oddzielnych negatywów, tajemniczych papierków, rachunków i pourywanych śladów w pamięci ludzi,

których spotkała na swojej drodze. Pisarka, szkicując portret Maier, a tym, co jest jedynie zmyśleniem. Dopowiedzeniem tak wiarygodożywia ją i czyni autentyczną. Wnika w jej osamotnienie, indywidual- nym, że nawet najbardziej wprawnemu oku niełatwo będzie dostrzec
ność i podsuwa frazy, które tylko osoba niezwykle wrażliwa, myśląca w tym iluzję. Podobnie jak Maier w swojej twórczości autorka książki
obrazowo mogłaby wypowiedzieć. Gdy bohaterka opowiada o pracy w tym aspekcie pozostaje nieodkryta i niezdemaskowana.
niani, mówi: „Zawsze jestem bezpośrednia w kontaktach z moimi
Bohaterka „Vivian” w którymś momencie wspomina słowa brata:
dziećmi. Prawda sprawia, że nabierają grubej skóry, a bez tego nie „Gdy umieramy, zupełnie znikamy, bo w przeciwnym razie jak zroma szans, żeby poradziły sobie w tej wannie zwanej Życiem, w prze- biłoby się miejsce dla następnej grupy?”, na szczęście w tym jednym
ciwnym wypadku zostaną wyszorowane do cna”, a innym razem, gdy się myli. Nie jest świadoma, że „następna grupa” zrobi wszystko, by
opisuje swoje życie emocjonalne, wyznaje: „Jestem samotna i miesz- nigdy nie pozwolić jej zniknąć. Tak jak John Moloof, który znalazł
kam w kącie samej siebie”. Te metafory są niezwykle wymowne tajemnicze pudło z negatywami i pokazał je światu. Jak widzowie,
i idealnie przystają do wszystkiego, co ze strzępków wspomnień którzy z wypiekami na twarzy oglądali film „Szukając Vivian Maier”.
udało się ustalić na temat artystki.
I jak Christina Hesselholdt, która stworzyła nieprzenikniony portret
Opisy w książce są na tyle sugestywne, że mocno przemawiają do artystki. Takiej, której nie można pozwolić odejść.
emocji. Czytelnik może odnieść wrażenie, że jest tam razem z Vivian,
na brudnej ulicy lub na poddaszu w rodzinnym domu, że czuje zapach
potu fotografowanych mężczyzn i dźwięk trzepoczących skrzydeł
lecących gołębi. I choć to książka „o fotografii bez fotografii”, jak
pisze na okładce Chris Niedenthal, to obrazki szkicowane przez Hesselholdt łudząco przypominają zdjęcia. Tak jak prace artystki szarpią
emocjonalne struny i porażają swoją dosadną prawdziwością. „Muszę
się stać niewidzialna, jak usłużny duch, aby nie zwracano na mnie
Vivian
uwagi na ulicach, bym mogła w spokoju robić zdjęcia” – mówi Maier
Christina Hesselholdt
i tym samym oddaje rolę, w którą wchodzi czytelnik. Jest duchem,
tłum. Justyna Haber-Biały
który śledzi jej losy i towarzyszy w długich pieszych wędrówkach.
Christina Hesselholdt tak umiejętnie żongluje słowem i nastrojem,
że trudno wyczuć granicę pomiędzy tym, co wydarzyło się naprawdę,

Hańba
Kim jest zdrajca? Dlaczego opowieści o zdrajcach i kolaborantach
są bardziej nośne niż mity o bohaterach i wybawcach?
Tekst: Agnieszka Haska

Człowiek, mężczyzna, piłkarz
Kim prywatnie jest jeden z najwybitniejszych polskich
piłkarzy? Jak trudna przeszłość go ukształtowała?
Tekst: Jakub Błaszczykowski, Małgorzata Domagalik
Minęły trzy lata, odkąd 3 marca 2015 roku Kuba
Błaszczykowski po raz pierwszy, po trwającej
niemal rok walce o powrót na boisko, rozegrał
pełne dziewięćdziesiąt minut w oficjalnym
meczu Borussii. BVB wygrało z Dynamem
Drezno, a polski pomocnik zaliczył asystę przy
bramce Ciro Immobile. Wkrótce trener Adam
Nawałka rozesłał powołania na mecz eliminacji
Euro 2016 z Irlandią. Pominął w nich Błaszczykowskiego, jednoznacznie podkreślając, że zdecydowały o tym wyłącznie względy sportowe.
To już dwa lata, odkąd 23 marca 2016 roku na
Stadionie Miejskim w Poznaniu, w 28. minucie
meczu towarzyskiego reprezentacji Polski z Serbią (1:0), Kuba Błaszczykowski strzela zwycięską
bramkę. Zrobił to we własnym stylu. Mistrzowskim. To był jego dzień, jego mecz. To był jego
spektakularny powrót do gry i walki o miejsce
w składzie reprezentacji Polski na Euro 2016 we
Francji. Skąd znalazł w sobie tyle samozaparcia,
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siły, hartu ducha, żeby kolejny raz udowadniać
sobie i wszystkim innym, że szesnastka, którą nosi
na plecach, nieprzypadkowo zapisze się kiedyś
na stałe w historii polskiego futbolu? Dziś, 23
marca 2018 roku, Kuba Błaszczykowski z trybun Stadionu Wrocław ogląda mecz towarzyski
reprezentacji Polski z Nigerią. Nie gra z powodu
kontuzji. I nie zagra także cztery dni później, gdy
biało-czerwoni konfrontacją z Koreą Południową przywitają się po latach ze Stadionem Śląskim w Chorzowie. Nawet jeśli zbieżność tych
dat, konkretnego dnia i miesiąca, jest całkowicie
przypadkowa, to ta powtarzalność robi wrażenie.
W każdym razie na mnie. Błaszczykowski to
twardy przeciwnik. Dla innych, ale i dla siebie
samego. Sporo już o nim wiem. A to, czego chciałam się jeszcze o nim dowiedzieć, o co zapytać, co
skonfrontować z własnymi obserwacjami, właśnie
zapisuję na tych stronach. Jest marzec 2018 roku.
Tym razem, poza kilkoma osobami, nie pytam

już innych i nie analizuję tego, co piszą o Kubie
ci inni – także tego, kto, kiedy i dlaczego. Interesuje mnie tylko to, co on sam ma na ten czy inny
temat do powiedzenia. Zwłaszcza że nie mam
co do tego wątpliwości. To właśnie ostatnie trzy
lata sprawiły, że on sam ostatecznie uwolnił się
od wszystkich wyobrażeń, ocen i komentarzy na
swój temat. W tym aspekcie jest już całkowicie
niezależny. Dorosły. To trudne dla innych, bo
teraz, jak nigdy dotąd, Błaszczykowski stał się
liderem własnego życia. Zapyta, ale rzadziej już
się radzi, a jeśli konsultuje, to tak dla piłkarskiej
poprawności. Dziś o jakiejkolwiek manipulacji
jego emocjami nie ma już mowy. Bywa, że w jego
decyzjach więcej jest chłodnych myśli, a mniej
wzruszeń. Jeśli ufa, to dlatego, że tak czuje. Jeśli
wybacza albo zapomina, to dlatego, że tak chce.
Upadasz i wstajesz, upadasz, żeby znowu wstać
z kolan… Taka jest mantra Kuby Błaszczykowskiego. Można się do tej powtarzalności przyzwyczaić, ale ciągle trudno ją zaakceptować. On
sam stał się bardziej otwarty na innych, nie unika
dziennikarzy, a media widzą w nim gigantyczną
wartość marketingową. Kuba „sprzedaje” każdy
temat.
MD Ambicja…?
JB Niepoddawanie się.
MD Trenerzy…?
JB Inteligencja.
MD Porażka…?
JB Walka.

MD Samotność…?
JB Życie.
MD Strach…?
JB Dzieci.
MD Gol…?
JB Radość.
MD Ojciec…?
JB Odpowiedzialność.
MD Twój ojciec…?
JB Ojciec.
MD Radość…?
JB Satysfakcja.
MD Kontuzja…?
JB Motywacja.
MD Bohater…?
JB Nie znam.
MD Adam Nawałka…?
JB Trener.
MD Wiara…?
JB Wartość.
MD Kłamstwo…?
JB Obrzydzenie.

Kuba
Jakub Błaszczykowski
Małgorzata Domagalik

10 września 2017 roku Krakowskie Przedmieście bowiem jest to fascynujące widowisko społeczne,
w Warszawie przypomina oblężoną twierdzę. Na w którym poprzez rytuał kształtuje się i umacnia
długości ponad pół kilometra – od placu Zamko- współczesny mit.
wego aż do hotelu Bristol – poprzedniego wieczora
Gdyby na Krakowskim Przedmieściu przeproustawiono barierki, pilnie strzeżone przez policję. wadzić wśród przechodniów szybką sondę, czym
Choć słońce nie świeci zbyt mocno i jest dość właściwie jest mit, część odpowiedzi prawdopodobchłodno jak na końcówkę lata, restauracyjne oraz nie zawierałaby się w kilku słowach: coś zmyślonego,
kawiarniane stoliki na chodnikach są raczej pełne. bajka, fikcyjna opowieść. Antropologowie kultury
Nieświadomi zagraniczni turyści popijający napoje patrzą na to w inny sposób. Definicji jest wiele;
nieco dziwią się widokowi metalowego muru i prze- najprościej rzecz ujmując, mit jest pewną wypełciskających się wzdłuż niego przechodniów; zorien- nioną symbolami narracją, która ma porządkować
towani tubylcy komentują sytuację w zależności świat i nadawać mu sens. Katastrofa prezydenckiego
od poglądów, co prowadzi niekiedy do zaostrzonej samolotu 10 kwietnia 2010 roku szybko zaczęła być
wymiany zdań z sąsiednim, wrogo nastawionym opowieścią pełną symboli, którą przekuto w mit
politycznie stolikiem. Niektórzy z kłócących się wyznaczający nowy początek i porządek świata. Już
dołączą wkrótce do tłumu maszerującego jezdnią kilka dni później Smoleńsk stał się w niektórych
z archikatedry Świętego Jana Chrzciciela na Starym dyskursach publicznych nowym Katyniem, ofiaMieście pod Pałac Prezydencki, inni – do kontrma- ry katastrofy – męczennikami, a sama katastrofa
nifestacji za barierkami.
– zamachem. W ten sposób zaczęto tworzyć narMiesięcznice smoleńskie regularnie trafiają na rację o tych, których zdradzono i którzy poświępierwsze strony gazet i paski stacji informacyjnych; cili swoje życie w służbie ojczyzny. Jak każdy mit
ich przebieg, a zwłaszcza tradycyjne przemówie- opowieść ta nie musi być spójna i logiczna; nie jest
nie Jarosława Kaczyńskiego, jest relacjonowany więc ważne, czy katastrofa w Smoleńsku nastąpii analizowany z każdego chyba możliwego punktu ła wskutek bomby, sztucznej mgły, sabotażu czy
widzenia przez polityków, dziennikarzy, publicy- zestrzelenia. Ważne, że narracja ta wyjaśnia, co
stów i różnej maści ekspertów. Kiedy jednak jest się stało, a jeszcze ważniejsze, że porządkuje świat
się antropolożką kultury, leniwie popijającą kawę poprzez pokazanie granicy między naszymi a obcyz mlekiem przy jednym ze stolików i obserwującą mi; zawinili Rosjanie przy współudziale Polaków,
uważnie, co się dzieje po obu stronach barierek, zwłaszcza z rządzącej wówczas Platformy Obywaowo zdarzenie staje się czymś więcej niż tylko telskiej. I tu pojawia się kluczowy element: zdrada.
wydarzeniem politycznym. Przede wszystkim Wyznawcy mitu smoleńskiego przez wiele miesięcy

przypominali bohatera mitycznego z klasycznego Cztery lata później wiceminister MSWiA Jarosław
schematu, znanego nie tylko z mitów, ale i choć- Zieliński określił protestujących przed Sejmem
by z historii o Luke’u Skywalkerze czy Harrym przeciwko projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym
Potterze. W dużym skrócie wygląda to tak: nie- mianem „komunistów, esbeków, zdrajców”. Z kolei
doceniana przez wszystkich sierota wyrusza na w wywiadzie dla TVP Historia w kwietniu 2017 roku
pełną niebezpieczeństw wyprawę, podczas której Andrzej Duda stwierdził: „dzieci i wnuki zdrajców
musi pokonać wroga, a standardową nagrodą bywa Rzeczypospolitej, którzy walczyli o utrzymanie
splendor, władza, wiedza, pół królestwa lub ręka sowieckiej dominacji nad Polską, zajmują wiele
ukochanej. Idący jezdnią od Starego Miasta przez eksponowanych stanowisk w różnych miejscach”,
Krakowskie Przedmieście Marsz Pamięci to część co może sugerować dziedziczność zdrady. Ci, którzy
wyprawy sierot po Lechu Kaczyńskim w celu oca- zdradzają, automatycznie przestają być Polakami.
lenia świata i prawdy o katastrofie smoleńskiej, zdo- I choć wydawać by się mogło, że narracja owa domibycia władzy i ukarania winnych. Miesięcznice zaś nuje po stronie jezdni Krakowskiego Przedmieścia,
okiem antropologa to święto, rytualne odtworzenie to jednak 10 września widać ją było także po dru„czasu początku”, czyli spontanicznego zbierania się giej stronie barierek w postaci transparentu trzymieszkańców Warszawy pod Pałacem Prezydenc- manego przez kontrmanifestantów pod kolumną
kim 10 kwietnia 2010, połączone z przypominaniem, Zygmunta, głoszącego: „Zdrada ojczyzny nie ulega
że wyprawa nie skończyła się nawet po wygraniu przedawnieniu”. Narracja o zdradzie to coś więcej
przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów prezydenc- niż przerzucanie się epitetami, polityczna obelga,
kich i parlamentarnych w 2015 roku. Został bowiem piętnowanie ewentualnych, określonych i nieokredo pokonania wróg. To nie tyle Rosjanie, ile knujący ślonych, wrogów. Okrzyk klucznika Gerwazego
wciąż spiskowcy i zdrajcy, rządzący mediami czy z „Pana Tadeusza”: „Znam! znam głos ten! to jest
umysłami tych, którzy w zamach nie wierzą, tuszu- Targowica!”, niesie się od dawna w polskiej kulturze
jący prawdę i na różne sposoby przeszkadzający i stał się jednym z jej najważniejszych tematów. Na
„wiernym sprawie” w ostatecznym ukaraniu winnych. sztandarach honor, szlachetność i wierność ojczyźOpowieść o zdradzie od dłuższego czasu domi- nie przeciwstawiane są podstępowi, zaprzaństwu
nuje nie tylko na przedzielonym barierkami pla- i współpracy z wrogiem. Na barierkach zaś okracu Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu, ale kiem siedzi upiór Konrada Wallenroda, który pokai w całym polskim dyskursie publicznym. Samo zuje, że to wszystko nie jest takie proste. Ale dla
słowo „zdrada” odmieniane jest tu przez wszystkie dyskursu zdrady nie jest ważne, czy ktoś zdradził
przypadki. Ofiary katastrofy smoleńskiej stały się naprawdę. Ważne, kto zdrajcę wskazuje.
„zdradzonymi o świcie” z „Przesłania Pana Cogito” Herberta. „Zdrajcy przegrają, niech żyje Polska!” – grzmiał Jarosław Kaczyński pod Pałacem
Prezydenckim w lutym 2017 roku. Kilka miesięcy
później z mównicy sejmowej popłynęły z jego ust
słowa o „zdradzieckich mordach” posłów opozyHańba! Opowieści
cji. Wskazywanie zdrajców to nie tylko domena
o polskiej zdradzie
Kaczyńskiego; na przykład w 2013 roku poseł StaAgnieszka Haska
nisław Pięta pisał na Twitterze: „kto nie popiera
PiS-u, to zdrajca, kretyn albo niedostatecznie
poinformowany w najłagodniejszym przypadku”.
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Odpuść sobie
Tekst: Emma Byrne
Gdy miałam dziewięć lat, oberwałam za nazwanie
mojego braciszka cipą. Nie miałam pojęcia, co to
znaczy – wydawało mi się, że to tylko takie śmieszne słówko – ale lanie nauczyło mnie, że niektóre
słowa są obdarzone większą mocą niż inne i trzeba
posługiwać się nimi ostrożnie.
Jak łatwo stwierdzić, doświadczenie z dzieciństwa nie wyleczyło mnie z przeklinania. Podejrzewam nawet, że rozbudziło we mnie fascynację. Nie
ukrywam, że jestem dumna z własnego talentu do
barwnych i dobrze wymierzonych przekleństw:
pracuję w środowisku zdominowanym przez mężczyzn i to pomaga mi przetrwać wśród nich. Bywa,
że nazwanie jakiegoś urządzenia pierdolonym
gównem jest niezbędną inicjacją w nowym zespole.
Kiedy odkryłam, że istnieją naukowcy, którzy
od długiego czasu całkiem poważnie zajmują się tą
sferą życia, i że nie jestem jedyną osobą zauważającą przydatność celnych przekleństw i bluźnierstw…
no, to chyba jasne, że byłam w chuj zachwycona!
Prawdziwe znaczenie przekleństw uświadomiłam
sobie po raz pierwszy w chwili, gdy natrafiłam
na badania, w których wykorzystano sześćdziesięcioro siedmioro dzielnych ochotników, wiadro
z lodowatą wodą, wulgarne słowa i stoper. Pracowałam wtedy w laboratorium neurobiologicznym,
a ten eksperyment wpłynął na zmianę kierunku
moich badań. Zaczęłam studiować różne aspekty
przeklinania: dlaczego to robimy, jak i co w ten
sposób zdradzamy o sobie.
Dlaczego właśnie wulgaryzmy, co jest w nich
wyjątkowego? Czy chodzi o ich brzmienie?
A może o to, jak się czujemy, gdy wypowiadamy takie słowa? Czy wulgaryzmy występują we
wszystkich językach? Czemu, choć staramy się
unikać przeklinania w obecności dzieci, w końcu
musimy je uczyć, by nie przeklinały? Dziś, dzięki
staraniom całej rzeszy naukowców – od wiktoriańskich chirurgów po współczesnych neurobiologów – nasza wiedza o przekleństwach jest
znacznie obszerniejsza. Mimo to nadal potrafią
nas one szokować (spędziliśmy wiele męczących
godzin na dyskusji, czy umieścić wulgaryzm na
okładce tej książki), a wszystkie związane z nimi
informacje słabo przebijają się do opinii publicznej.
Fascynująca wiedza na ten temat wciąż kryje się
głównie w czasopismach i podręcznikach, a to
trochę, kurwa, wstyd.
Możemy na przykład założyć, że nie jestem
jedyną osobą, która przeklina, by ułatwić sobie
życie w pracy. Istnieją badania, które potwierdzają
rolę bluzgów w budowaniu więzi w grupie roboczej. Od szeregowych robotników fabrycznych po
zespoły teatralne – naukowcy pokazują, że zespoły,
które dzielą ten sam zasób wulgaryzmów, zwykle są wydajniejsze, mają większe poczucie więzi
i pracują bardziej produktywnie od grup, w których się nie przeklina. Te same badania dowodzą,
że zarządzanie stresem tak jak bólem – czyli za
pomocą soczystej wiązanki – przynosi lepsze
wyniki niż jakiekolwiek ćwiczenia z budowania
więzi zespołowych.
Wulgaryzmy pomogły również w rozwoju
neurobiologii. Od ponad stu pięćdziesięciu lat
wykorzystujemy je w badaniach i wiemy, że stanowią użyteczny barometr nastroju. Dzięki nim
dokonaliśmy różnych fascynujących odkryć na
temat budowy ludzkiego mózgu: rozróżniliśmy
lewą i prawą półkulę oraz zbadaliśmy wpływ ciała
migdałowatego na kontrolę emocji.
Przekleństwa pozwoliły nam również zdobyć
sporą wiedzę o naszych umysłach. Wiemy, że
ludziom uczącym się nowego języka przeklinanie przychodzi z większą łatwością w tym właśnie
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języku niż w rodzimym, co podsuwa nam kilka idei
na temat etapów rozwoju dziecka: gdy uczy się
ono wiązać słowa z uczuciami oraz poznaje tematy
tabu. Przeklinanie przyspiesza także tętno i skłania
do myślenia o przemocy, ale paradoksalnie obniża
szansę na to, że kogoś fizycznie zaatakujemy.
Wulgaryzmy to także zaskakująco elastyczna
część naszego językowego repertuaru. Zmieniają
się z pokolenia na pokolenie, zgodnie ze zmianami
tematów tabu. Tego typu słowa służą zresztą także
wyrażaniu pozytywnych emocji – wiemy, że fani
piłki nożnej równie często krzyczą: „Kurwa!”, gdy
są uszczęśliwieni, jak i wtedy, gdy doświadczają
gniewu lub frustracji.
Ostatniego z opisanych tu odkryć dokonałam
na własną rękę. Razem ze współpracownikami
z londyńskiego Uniwersytetu City przebadaliśmy
tysiące fanów futbolu oraz wulgaryzmy, którymi
posługują się w czasie ważnych spotkań. To, że
kibice przeklinają, nie jest żadnym zaskoczeniem,
podobnie jak konstatacja, że ich ulubione słowa to
„kurwa” i „gówno”. Zauważyliśmy jednak ciekawą
zależność związaną z częstotliwością występowania tych słów. Przez porównanie liczby „kurew”
z liczbą „gówien” można typować, która z drużyn strzeliła właśnie bramkę, ponieważ „gówno”
prawie zawsze pada w sytuacjach negatywnych,
podczas gdy „kurwa” może oznaczać udaną lub
nieudaną akcję. Wbrew przekonaniu wielu osób
przekleństwa kibiców nie są aż tak agresywne:
angielscy fani piłki na Twitterze praktycznie
nigdy nie wylewają pomyj na swoich przeciwników.
Gwałtowne wybuchy rezerwują dla zawodników
swojej drużyny.
Po opublikowaniu wyników tych badań
dowiedziałam się, że przekleństwa wciąż wzbudzają społeczną dezaprobatę. Odezwał się do nas
dziennikarz z pewnej poczytnej brytyjskiej gazety.
Nie powiem, która to, ale słynie ona z grzmiącego moralizatorskiego tonu, a w środku publikuje
zrobione z dużej odległości zdjęcia kobiet, które
oskarża o „afiszowanie się” niektórymi częściami ciała. Zapytano nas: a) ile pieniędzy wydano
(zmarnowano) na te badania i b) czy nie moglibyśmy zająć się czymś pożytecznym (na przykład
leczeniem raka). Wyjaśniłam, że całkowity koszt
tych badań, czyli 6,99 funta wydanych na butelkę wina, gdy wymyśliliśmy hipotezę badawczą,
pokryłam z własnej kieszeni. Wspomniałam też,
że zarówno ja, jak i współautor badań jesteśmy
analitykami danych i mamy niewielkie rozeznanie
w onkologii, więc będzie lepiej dla wszystkich, jeśli
nie będziemy próbowali leczyć raka. Więcej się do
nas nie odezwali, ale ta rozmowa pomogła nam
zrozumieć, że przekleństwa wciąż nie są szanowanym tematem badań naukowych.
Posługiwanie się soczystym językiem przychodzi ludziom tak naturalnie i z taką beztroską,
że można się zdziwić, gdy się odkryje, jak wielu
naukowców bada to zjawisko.

Bluzgaj zdrowo.
O pożytkach
z przeklinania
Emma Byrne
tłum. Marcin Wróbel

Czy zauważyliście, że w zasadzie
cały czas się zadręczamy?
Zadręczamy się tym, aby wcielać
w życie zasady, nakazy i wzorce,
które nam nie odpowiadają.
Zadręczamy się, ponieważ
chcemy „zrobić coś lepiej”
i ponieważ uważamy, że nigdy
„nie postępujemy dobrze”.
Fabrice Midal w swojej książce
mówi: „odpuść sobie i żyj”.
Tekst: Fabrice Midal
Zostaliśmy wciągnięci we frenetyczny aktywizm, który całkowicie nas oślepia. Schwytani
przez nagłą konieczność „robienia”, przestajemy
dostrzegać, że w rzeczywistości nie „robimy” nic:
krzątamy się i zapominamy o tym, co istotne.
Zapominamy o tym, żeby się ośmielić. Doświadczenie nauczyło mnie, że nie ma innego sposobu
na odnalezienie w sobie możliwości, o których
zapomnieliśmy. Przestań! To jedyna metoda.
Uwolnij się od złudnych protokołów, procedur, pozornych konieczności! Tylko w taki sposób dostrzeżesz, jak budzą się w tobie entuzjazm
i pragnienie, aby iść do przodu. Nie uciekaj na

JAK TO ZROBIĆ?

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

SKOŃCZ Z MEDYTACJĄ
Nic nie rób
SKOŃCZ Z PODPORZĄDKOWYWANIEM SIĘ
Wykorzystaj swoją inteligencję
SKOŃCZ Z ROZSĄDKIEM
Okaż entuzjazm
SKOŃCZ ZE SPOKOJEM
Żyj w pokoju
NIE POWSTRZYMUJ SIĘ
Pragnij!
NIE BĄDŹ BIERNY
Naucz się czekać
PORZUĆ ŚWIADOMOŚĆ
Okaż obecność

PRZESTAŃ DĄŻYĆ DO
DOSKONAŁOŚCI
Zaakceptuj brak równowagi

9.

PRZESTAŃ DĄŻYĆ
DO ROZUMIENIA
WSZYSTKIEGO
Odkryj siłę niewiedzy

górskie szczyty ani nie zaszywaj się w najgłębszym
kącie jaskini, aby się zastanowić; zostań na swoim
miejscu i przestań się nad wszystkim namyślać.
Odpuść sobie, ponieważ natychmiast trzeba zdławić cierpienie, nędzę i okrucieństwo tego świata.
Zmiany potrzebne są od zaraz. Odpuść
sobie…
Przez długi czas bardzo ostrożnie mówiłem
o głębokim szczęściu, które spowodowane jest
tym, że człowiek pozwala sobie na to, aby być.
Obawiałem się, że takie intensywne i zbawienne doświadczenie jest mylone z głupawą i przesłodzoną koncepcją szczęścia wyzierającego ze
stron licznych magazynów i z całego mnóstwa
dzieł poświęconych błogiemu, dostatniemu
życiu. Koncepcji zostawienia siebie w spokoju
nie wiążę z przeidealizowanym wygodnym szczęściem. Medytacji również nie. Szczęście w moim
rozumieniu tego słowa to prawdziwa przygoda
z bohaterstwem, z nieoczekiwanymi wydarzeniami, z obawami, które czasem ono wywołuje,
z uczuciem wolności, którego dzięki szczęściu
doświadczamy, i ze zwycięstwami, których nam
ono dostarcza. Konfrontujemy się z przeszkodami,
idziemy naprzód, natrafiamy na nowe krajobrazy.
Szczęście, o którym chciałbym dziś mówić, jest
bliższe zachwytowi niż błogostanowi.
Takie szczęście nie jest abstrakcyjnym stanem wiecznej szczęśliwości, której nic nie będzie
krępowało; polega na tym, by wieść życie bogate
i nasycone sensem, włączając w to również trudne
momenty. Cierpienie jest bowiem częścią szczęścia, podobnie jak jest częścią życia. Cierpienie,
w którym nie chodzi o unikanie tego, co nie ma
sensu, lecz by lepiej to zrozumieć. W ten sposób
można je ukoić, a nawet uzdrowić. Wyjść poza siebie – oto najkrótsza droga do olśnienia. Otworzyć
się, zacząć siebie rozumieć, odkryć się. Pozwolić
sobie na to, aby być, wbrew myśli, która dominuje,
która szczerzy kły. Podjąć ryzyko, żeby zwyciężyć
w skali całego życia. Mieć do życia zaufanie.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lato moli
książkowych
Wakacje to taki czas, kiedy poziom czytelnictwa w Polsce gwałtownie wzrasta.
Przynajmniej w gronie znajomych mi osób, które – zamiast ręczników
i kostiumów kąpielowych – wypakowują walizkę po brzegi książkami.
Tekst: Dominika Janik

NIE RACJONALIZUJ
Pozwól czynić
PRZESTAŃ SIĘ
PORÓWNYWAĆ Z INNYMI
Bądź sobą
NIE WSTYDŹ SIĘ SIEBIE
Okaż wrażliwość
PRZESTAŃ SIĘ
TORTUROWAĆ
Zostań swoim najlepszym
przyjacielem
NIE KOCHAJ NA SIŁĘ
Okaż przychylność
PRZESTAŃ KARCIĆ
SWOJE DZIECI
Medytacja to nie ritalin

Odpuść sobie i żyj
Fabrice Midal
tłum. Julia
Celer-Szczepaniak

Latem chce nam się czytać przyjemnie, czerpać radość i frajdę
z pochłanianych na kocu, ławce lub w hamaku stron. Wtedy zwykle
odkurzamy zakupione w ciągu roku i nigdy nietknięte egzemplarze
bestsellerów, prezenty książkowe otrzymane od przyjaciół, przypadkowe książki, o których opowiadali nam koledzy z pracy na kawowej
przerwie, a które zapadły się w najczarniejszą czeluść niepamięci.
Teraz wreszcie możemy je odnaleźć i dać im trochę swojego czasu.
Pobawić się w odkrywanie literackich zagadek i wpaść w wir sensacyjnej intrygi, dać się ponieść wielostronicowej powieści rzece,
odświeżyć i na nowo docenić klasyków, zahaczyć o tematy lekkie,
ale – po bliższym poznaniu – jakże nurtujące. Zatęsknić za sagą
„Gwiezdne wojny” i przywołać wspomnienie wydaniem książkowym
przygód Luke’a Skywalkera i gwiezdnego imperium.
Wspominałam o tym, że podczas wakacyjnej laby lubimy sięgać po tytuły dające nam wytchnienie i przyjemność. Zgadza się,
choć nieco zastanawiający w tym wszystkim jest fakt, że chętnie
odpoczywamy… bojąc się. Stąd zapewne niesłabnące powodzenie
wszelkiej maści horrorów i filmów grozy w kinach, a także thrillerów, kryminałów i powieści sensacyjnych w dziedzinie literatury.
Zwyczajnie lubimy się bać i bez oporów pozwalamy się wciągać
w apokaliptyczne wizje snute przez rozemocjonowanych autorów. Tak też się stało w przypadku popularnej książki „Blackout.
Najczarniejszy scenariusz z możliwych”, napisanej przez Marca
Elsberga. Elsberg to pseudonim, który przyjął 51-letni austriacki
prozaik Marcus Rafelsberger, były dyrektor artystyczny związany
ze światem reklamy, tylko po to, by książki jego autorstwa łatwiej
adaptowały się poza granicami jego kraju. I to się udaje: „Blackout”
to jego trzecie dzieło, które – podobnie jak drugi tytuł „Menschenteufel” – okazało się wielkim hitem i wywindowało Elsberga na
czoło najpopularniejszych autorów thrillerów ostatniej dekady. Nie

ma się czemu dziwić, albowiem historia jest tutaj co najmniej nietuzinkowa. Wyobraźcie sobie spokojny zimowy dzień jakich mnóstwo.
Aż tu nagle zapada absolutna ciemność, grzejniki przestają grzać,
urządzenia pracować, a ciepła woda nie leci posłusznie z kranu.
Następuje długa przerwa w dostawie prądu, co powoduje ogromne
zamieszki w całej Europie, rozliczne akty desperacji, niepewność,
strach i popłoch. Jedynymi, którzy zachowują zdrowy rozsądek
i usiłują znaleźć sposób na tytułowy blackout, są informatyk Piero
Manzano i dziennikarka CNN Lauren Shannon, ale każde z nich
upatruje w tym swój interes. Shannon chce wreszcie zyskać sławę
i pozycję, Piero zaś udowodnić swoje dobre intencje i zrehabilitować
się po hakerskich wybrykach z przeszłości. Elsberg w zajmujący
sposób ukazał, jak przerwa w dostawie dobra, do którego ludzkość przywykła i które traktuje jak coś oczywistego, dezorientuje
społeczeństwo, budzi najgorsze, ale i te najlepsze drzemiące w nas
instynkty, co robi z ludźmi panika i brak poczucia bezpieczeństwa. Tytuł jest całkowicie zasadny – wizja blackoutu także i mnie
wydaje się najczarniejszym scenariuszem z możliwych. To jedna
z takich historii, jakich na co dzień nie dopuszczamy do naszej
świadomości, ale podprogowy lęk przed nagłą awarią systemu w nas
tkwi i delikatnie – na razie – ściska za gardło. Dobrze, że możemy
zamknąć książkę i pójść do rozświetlonej kuchni, zaparzyć sobie
herbaty, przytulić się do gorącego grzejnika. Dobrze, że to tylko
efekt bujnej fantazji Elsberga.
A komu obce tego rodzaju apokaliptyczne dywagacje, niech
sięgnie po bestseller ostatnich lat, czyli książkę „Małe życie” pochodzącej z Hawajów Hanyi Yanagihary, potężną i niebywale wciągającą powieść. „Małe życie” zdobyło wiele nagród, m.in. Kirkus
Prize, otarło się też o Bookera, National Book Award i Andrew
Carnegie Medal for Excellence in Fiction. Yanagihara kreśli obraz

kilkunastu lat zawiłych relacji pomiędzy czterema przyjaciółmi,
którzy po ukończeniu studiów przenoszą się do Nowego Jorku.
Tam zaczyna się dla JB, Malcolma, Willema i Jude’a zupełnie nowe
życie, pełne zarówno przyjemności i spełnienia, jak i bolesnych
zderzeń z przeszłością. Męska przyjaźń nie raz zostanie wystawiona
na próbę, a nowojorska sceneria doda zawiłym losom bohaterów
blasku. Książka – z racji swojej objętości – z powodzeniem zaspokoi
czytelniczy głód niejednego urlopowicza. Gdyby jednak tej sztuki
okazało się za mało, radzę sięgnąć po debiutancką powieść Yanagihary „Ludzie na drzewach”.
Najgłośniejszy tytuł spod pióra czeskiego mistrza Milana
Kundery to równie trafny wybór na wakacje, co wszystkie wyżej
wymienione pozycje. Choć „Nieznośna lekkość bytu” nie ma w sobie
nic z czytadła i wymaga od czytelnika dużego nakładu uwagi i skupienia, odwdzięczy się pięknym językiem – za sprawą tłumaczenia
Agnieszki Holland – oraz zajmującą historią miłosną z wątkiem
politycznym w tle. Wszystko dzieje się w Pradze w trudnych i bardzo
niestabilnych latach 60. Miasto targane zamieszkami jest domem
dla chirurga i niepoprawnego kobieciarza Tomasza, który stroni
od jakichkolwiek stałych – ani mu w głowie poważny związek czy
angażowanie się w politykę. Jest lekkoduchem, ale szybko zajdzie
w nim przemiana za sprawą ukochanej kobiety, Teresy. Co prawda
z romansów nie zrezygnuje, ale stanie się aktywnym uczestnikiem
wydarzeń Praskiej Wiosny. To, co w tej książce szczególnie urzeka,
to piękno przypadku, nieprzewidywalność zdarzeń i fakt, że w jednym momencie splatają się w jeden wątek losy kilkorga obcych sobie
osób. A następstwa tej plątaniny przechodzą wszelkie oczekiwania
czytelnika. Powieść doczekała się przepięknej ekranizacji w reżyserii
Philipa Kaufmana, z Juliette Binoche, Leną Olin oraz Danielem
Day-Lewisem w rolach głównych. Warto zaaplikować sobie oba
warianty – najpierw książkę, potem film – w niedużym odstępie
czasowym. Trochę dla zaspokojenia interpretacyjnej ciekawości,
a trochę dla niezwykłej wizualności filmu. Zresztą wakacje sprzyjają
lekturom i seansom, warto korzystać z tego dobrodziejstwa.
Wakacyjny czas sprzyja także zdystansowaniu się od świata,
spojrzeniu głębiej w siebie i szukaniu odpowiedzi na nurtujące
pytania. Dobrą wskazówką na drodze do zrozumienia kolei naszych
losów może stać się książka „Numerologia wróżebna”, napisana
przez wróżbitę z ponad 20-letnim stażem, Macieja Skrzątka. Po
udanym debiucie pisarskim na temat kart tarota Skrzątek dokładnie analizuje wpływ dat i pojedynczych cyfr na codzienne życie.
Udowadnia, że to, w jakim dniu się urodziliśmy, ma niepoślednie
znaczenie. Książka pozwala też pogodzić się z tym, że nie na wszystko mamy wpływ, ale te sfery życia, które wymagają od nas pewnych
ruchów, można za pomocą cyfr lepiej zaplanować i czerpać z nich
przyjemność i rozliczne korzyści. Warto zabrać tę pozycję ze sobą
w letni plener i wśród traw, bujając się w rozhuśtanym hamaku albo
prażąc się w słońcu, wyliczyć swój los z liczb.
Czekając na kinową premierę kolejnej części sagi „Gwiezdne
wojny”, tym razem poświęconej postaci Hana Solo, odgrywanego
przez – przyznajcie sami – niezastąpionego Harrisona Forda, miło
skoncentrować uwagę na książkach dotyczących serii. Wszystkie
części kanonu zostały skrzętnie uszeregowane i opisane, opatrzone oddającą nastrój opowieści okładką i zostaną wydane w tym
samym czasie w formie e-booka i książki. Seria publikacji opisujących losy gwiezdnego imperium, nieustającej rywalizacji o władzę
i starć rycerzy Jedi z siłami zła dostarczy fanom stworzonej przez
George’a Lucasa sagi niezbędnej dawki emocji i pozwoli przetrwać
okres oczekiwania na filmową premierę. Warto nadmienić, że grono
znanych bohaterów zostanie poszerzone o kilka nowych postaci,
m.in. wydaloną z Zakonu Jedi Ahsokę, byłą uczennicę Anakina
Skywalkera. Miejcie oczy szeroko otwarte.
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Rośliny w domu
i w życiu

Jak gotować, aby nie marnować
Szukasz pomysłu na kreatywne wykorzystanie tego, co zostało
w lodówce? Sylwia Majcher ma mnóstwo sposobów na to,
by resztki, zamiast do kosza, trafiły na talerze. Autorka jest
mistrzynią kuchennej improwizacji i ze światła w lodówce gotuje
trzydaniowy obiad. W jej kuchni, co udowadnia w swojej książce,
nie ma składnika, który nie może dostać drugiego życia.

Żadne wnętrze, domowe lub komercyjne, nie wydaje się
w pełni kompletne bez chociażby jednej rośliny doniczkowej,
kwietnych dodatków albo przynajmniej kwiecistych wzorów
czy motywów. Dlatego wszystkim amatorom kwiatów polecamy
książkę „Projekt Rośliny” Weroniki Muszkiety i Oli Sieńko.

Tekst: Helena Białobrzeska
Wydana właśnie książka „Gotuję, nie marnuję.
Kuchnia zero waste po polsku” to fantastyczne
przepisy na dania z resztek oraz pomoc w planowaniu jadłospisu i układaniu listy zakupów. To
także praktyczne porady, jak ograniczyć kupowanie za dużej ilości jedzenia, co i jak mrozić, kisić,
pasteryzować, suszyć i jak odczytywać datę ważności konkretnych pokarmów. Autorka zdradza
również najlepsze sposoby przechowywania mąki,
kasz, mięsa, ryb, owoców i warzyw, żeby ich świeżość utrzymała się jak najdłużej.

Pudding z czerstwego
pieczywa z warzywami
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

ulubione suche pieczywo
cukinia
pomidory
szpinak
cebula
czosnek
oliwa
tymianek
ser żółty lub pleśniowy
śmietana 12 lub 18%
jajka
sól, pieprz

Tekst: Weronika Muszkieta, Ola Sieńko
Foto: Wiktoria Muszkieta, Agata Piątkowska
Gotuję, nie marnuję.
Kuchnia zero waste po
polsku
Sylwia Majcher

Co sprawia, że miejsce ma
klimat? W jakim otoczeniu
najlepiej się wypoczywa? Co
składa się na gościnność? Na te
pytania próbuje odpowiedzieć
Aleksandra Bogusławska w książce
„Odetchnij od miasta”.
Tekst i foto: Aleksandra Bogusławska
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Jeździłam po całej Polsce i szukałam ponadprzeciętnych domów gościnnych, przy okazji zastanawiając się, co tak naprawdę tworzy ich klimat
i sprawia, że ludzie chcą tam przyjeżdżać. Szybko
okazało się, że klimat tworzą ludzie. Gospodarze,
którym udało się stworzyć dobrą atmosferę. Ponieważ domy gościnne to właśnie przede wszystkim…
domy. Przyjeżdża się tam jak do dobrych znajomych, u których można zanocować. To miejsca bliskie i ciepłe. Już niejednokrotnie przekonałam się,
że ciekawa rozmowa przy stole jest dużo cenniejsza
niż wystrój prosto z magazynu wnętrzarskiego.
Nie są hotelami. Nie mają 24-godzinnej
recepcji, zdezynfekowanych poduszek, izolowanych dźwiękowo ścian, masażystki w spa i obsługi spełniającej zachcianki gości o każdej porze
dnia i nocy. Nie posiadają restauracyjnego menu

Sukulenty

Mają wpływ na zmysły i samopoczucie, relaksują i odstresowują. Sprawiają, że dobrze się czuję
we własnym mieszkaniu. Poza tym są też małe
rzeczy, które cieszą – rozwój nowego listka od
zalążka do pełnego rozkwitu czy też moment,
kiedy rośliny kwitną. Jak się ma zamiłowanie
do roślin, to darzy się je uczuciem i z przyjemnością poświęca im czas. Są ładne i można za
ich pomocą ciekawie zaaranżować przestrzeń
w domu, ale jeśli traktuje się je jak mebel i nie
zwraca na nie większej uwagi, to nie ma innej
możliwości – w końcu zapomnisz o regularnym
podlewaniu i pielęgnacji. Nie traktuję jednak
roślin jak ludzi – nie nadaję im imion, nie szukam ludzkich cech i z nimi nie rozmawiam. Po
prostu się o nie troszczę, podziwiam je i chcę im
zapewnić idealne warunki do rozwoju.

Zazwyczaj rosną w glebie mało urodzajnej
i bronią się przed utratą wody, magazynując
ją w mięsistych pędach lub liściach. Te gatunki wymagają rzadkiego podlewania oraz ziemi o bardzo dobrej przepuszczalności. Łatwo
zapamiętać, że każdy kaktus to sukulent, ale nie
każdy sukulent to kaktus. Zasadniczą różnicą
pomiędzy jednym a drugim są właśnie ciernie, zwane potocznie kolcami − sukulenty ich
nie mają! Wyjątkiem jest euphorbia, która jest
sukulentem z kolcami, ale nie jest kaktusem.
Ten gatunek rośnie bardzo szybko i wymaga zdecydowanie więcej wody niż klasyczne
kaktusy.

Liście duże, cienkie
i bardzo delikatne

Kiedy czujemy, że w ostatnim czasie zapomnieliśmy o podlewaniu, lub widzimy po ziemi, że
znacznie z nim przesadziliśmy, należy zastosować wodną pierwszą pomoc.

Brak wody
W przypadku skrajnego wysuszenia ziemia
przybiera szarawy kolor, a jej struktura jest zbita
i tworzy swojego rodzaju skorupę. Wskazane
jest wówczas odcięcie najbardziej uszkodzonych suszą liści, wyciągnięcie rośliny z donicy i umieszczenie w misie wypełnionej wodą.
W ten sposób pozwalamy, aby korzenie i ziemia nasiąkły wodą. Następnym krokiem jest
ustawienie pacjenta w miejscu bezpiecznym
od przeciągów i ostrego światła − te warunki
przyspieszą regenerację. Kolejny raz roślinę
podlewamy dopiero po przeschnięciu ziemi.
Liście zraszamy i obserwujemy stan naszej
podopiecznej.

Chleb pokrój na kromki. Formę do zapiekania
wysmaruj oliwą. Na dnie ułóż ciasno kawałki
pieczywa. Cebulę obierz i pokrój w piórka, a czosnek posiekaj. Krążki cukinii pokrój w ćwiartki,
a pomidory na połówki, następnie wymieszaj
z umytym szpinakiem i włóż między kromki
chleba. Całość posyp piórkami cebuli i posiekanym czosnkiem. Zmiksuj 3 jajka ze szklanką
śmietany, dopraw solą, pieprzem oraz tymiankiem. Masą zalej pieczywo. Posyp startym lub
pokruszonym serem i zostaw na kwadrans do
nasiąknięcia. Po 10 minutach rozgrzej piekarnik
do 170 stopni. Wstaw naczynie z puddingiem
i piecz przez 30–35 minut, do czasu, aż masa całkowicie się zetnie.

Miejsce,
gdzie złapiesz
oddech

Co dają rośliny?

i świetnie zaopatrzonego baru. Nie zorganizują
tradycyjnego balu sylwestrowego i nie dysponują salami odpowiednimi do urządzenia wielkiej
konferencji. Nie są też pensjonatami, w których
jedynie się nocuje, a potem ucieka jak najszybciej z brudnych i brzydkich pokoi. Nie śpi się tam
na wersalkach i nie trzeba się martwić o grzyb
w łazience. Oczywiście jak od każdej reguły także
tu są pewne wyjątki. W niektórych domach pracuje
też obsługa, która spełnia każde życzenie gościa.
W innych znajdzie się miejsce na wesele na trzysta
osób. Ale z drugiej strony – można trafić też na
takie miejsce, gdzie nie będzie wi-fi, a łazienką
trzeba będzie się podzielić z innym gościem.
Ale moje domy gościnne to właśnie domy.
Gospodarze najczęściej mieszkają w tym miejscu
i zapraszają nas do wspólnego w nim życia. Osobiście nakrywają stół, piorą pościel i nierzadko
sami sprzątają pokoje po poprzednich gościach.
Na śniadanie podadzą to, co rośnie w ich ogródku,
oraz twaróg kupiony od sąsiadów. Jest przyjaźnie
i rodzinnie, a jednocześnie obowiązują nas, jako
gości, pewne zasady. Na przykład nie nadużywania gościnności. Mimo wszystko można się tam
poczuć jak w domu – niekoniecznie tym rodzinnym, a raczej w wyidealizowanym domu, którego
obraz wszyscy mamy w głowie. Ciepłym, wesołym,
pachnącym ciastem, pełnym życzliwych ludzi.
Właśnie takiej atmosfery szukałam: niewymuszonej i swobodnej. W tej książce pokazuję
miejsca, w których czułam, że przyjechałam do
świetnych znajomych i nie po to, by podziwiać
zabytki w okolicy, ale by na chwilę zwolnić. Posłuchać ciszy za oknem. Poczytać książkę. Porozmawiać i posłuchać opowieści. Nauczyć się czegoś
nowego. Spróbować pysznego jedzenia. Poznać
od środka życie na wsi. Albo po prostu – nie robić
zupełnie nic.

Rośliny o takich liściach pochodzą z miejsc
bogatych w wodę i wilgoć, należy więc podlewać
je częściej. Duże liście ze względu na intensywniejsze parowanie wody wymagają więcej
wilgoci niż małe, wąskie, twarde i mięsiste liście.
Wśród przedstawicieli takich roślin możemy
wymienić monsterę, filodendron i skrzydłokwiat.

Odetchnij od miasta
Aleksandra Bogusławska

Rośliny działają na nas terapeutycznie – ich obecność pomaga nam się zrelaksować, wpływają też
na jakość powietrza, którym oddychamy. Nic
nie wprowadza aury spokoju i naturalności do
pomieszczenia tak skutecznie jak rośliny. Może się
wydawać, że pielęgnacja roślin to skomplikowane
hobby, któremu należy poświęcać mnóstwo czasu,
wysiłku i pieniędzy. Ale to mit, podobnie jak tak
zwana ręka do kwiatów, którą się ma lub której
się nie ma. Naszym zdaniem każdy może hodować rośliny, o ile tylko zechce się o nie troszczyć.
Różnorodność gatunków pozwala na wybranie
takiej rośliny, której potrzeby pasują do naszego
trybu życia i pomieszczenia. Niemal każdy gatunek
ma inne wymagania pielęgnacyjne, a odpowiednio dobrany umożliwi nam zsynchronizowanie
rutynowych czynności, takich jak podlewanie czy
przesadzanie, z czasem i warunkami, jakimi dysponujemy. Każda przyniesiona do domu roślina
staje się nowym domownikiem, który ma swoje
potrzeby. Niekoniecznie trudne do zaspokojenia,
ale na pewno specyficzne. Jeśli chcemy, aby nasze
rośliny były zdrowe, musimy je poznać i kierować
się ich naturalnymi potrzebami. Zanim więc zdecydujesz się kupić konkretny gatunek, poszukaj
informacji na jego temat i zastanów się, czy zdołasz
zapewnić mu wszystko to, co niezbędne dla jego
prawidłowego rozwoju: odpowiednią ilość światła,
odpowiednio częste podlewanie itd. Przestrzeganie
podstawowych reguł sprawi, że twoje rośliny będą
cieszyły oczy, a ty przyznasz nam rację, że „ręka do

kwiatów” to tylko mit. Zasadą, którą kierujemy się
podczas pielęgnacji rośliny, jest myślenie o niej niemalże jak o człowieku – a na pewno żywym organizmie, który się rodzi, funkcjonuje, oddychając,
odżywiając się i chorując, a także umiera. Dzięki
temu zdamy sobie sprawę z jej potrzeb i konieczności zajęcia się nią. Pozwala nam to cieszyć się, gdy
rośnie, i niestety, odczuwać smutek, widząc jej słaby
rozwój. Musimy pamiętać, że warunki domowe
nie są naturalnym środowiskiem roślin, więc nie
są one w stanie samodzielnie tu funkcjonować. Od
momentu, gdy przynosimy do domu nową roślinę,
jest ona zdana tylko na nas, a jej życie zależy od
tego, w jaki sposób będziemy ją traktować. Roślina
potrzebuje być podlana, ale nie zalana. Potrzebuje
odpowiedniego światła, ale nie może zostać spalona. Potrzebuje pewnej cyrkulacji powietrza, ale
nie wietrznego tunelu przeciągów. Aby właściwie
zadbać o roślinę, musisz poznać jej pochodzenie,
wymagania uprawowe oraz zrozumieć, co jest dla
niej najlepsze. Konieczne jest także zapewnienie
jej odpowiedniego miejsca, na przykład starzec
Rowleya powinien być ustawiony w taki sposób,
aby pędy mogły zwisać swobodnie do dołu. Do
podstawowych potrzeb roślin należy także ich
naturalny kontakt ze światłem – w związku z tym,
że niektóre pochodzą z lasów wypełnionych cieniem lub z sawann zalanych słonecznymi promieniami, musimy znaleźć im takie miejsce, gdzie będą
mieć zapewnione podobne do naturalnych warunki
świetlne.

Liście małe lub
średnie, ale bardzo
sztywne i twarde

Gatunki z takimi liśćmi pochodzą z suchych
miejsc, lubują się w glebie piaszczystej i źle
rozwijają się w podłożu o dużej wilgotności.
Znaczna grubość i twardość liści chronią roślinę
przed utratą wilgoci.

Nadmiar wody
Przelana roślina charakteryzuje się żółtymi,
zwiotczałymi liśćmi; gleba w doniczce wydaje
się niemal wodnista. Jeżeli jest to świeży objaw,
pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy woda
nie stoi w podstawce lub na dnie osłonki, i wylanie jej, a następnie postawienie rośliny w miejscu dobrze oświetlonym i obserwowanie, czy
ziemia wysycha. Jeżeli zauważamy, że korzenie
są czarne, a gleba nieustannie mokra, ratujemy
roślinę, przesadzając ją do świeżego podłoża.
Pozbywamy się zgniłych fragmentów korzeni,
a te, które zostawiamy, posypujemy węglem
drzewnym, który pomaga zabezpieczyć je
przed chorobami grzybowymi. Z doświadczenia
wiemy, że ciężko jest odratować zgniłą roślinę,
jednak uważamy, że zawsze warto spróbować!

Projekt Rośliny
Weronika Muszkieta
Ola Sieńko
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Moda przemija,
klasyka pozostaje
Ponadczasowe, o uniwersalnych wartościach i niepowtarzalne – takie książki należą
do klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej. I choć zmieniają się czasy, to one nie
tracą swojej aktualności. Niezmiennie zachwycają i uczą tego, co ważne.
Tekst: Iza Lipnicka

To, co należy do klasyki, opiera się wszelkim próbom czasu. Najcenniejsze w literaturze i sztuce
staje się często inspiracją dla wielu innych twórców. Klasyka pobudza wyobraźnię filmowców,
natchnionych malarzy, muzyków czy pisarzy,
którzy starają się wychwycić to „coś”, co nadało
opowieści nieśmiertelność. Co ciekawe, klasyka
przenika też do masowej kultury popularnej. Nie
dziwi więc już tatuaż z grafiką bliźniaczo podobną
do tej z książki „Mały Książę”, kubek z bohaterami
„Alicji w Krainie Czarów” czy notatnik z wizerunkiem Ani z Zielonego Wzgórza.
Niekwestionowanym królem, a może raczej
księciem, klasyki literatury dziecięcej jest baśniowa opowieść Antoine’a de Saint-Exupéry „Mały
Książę”. Ta uniwersalna historia zachwyca czytelników w różnym wieku już od ponad siedemdziesięciu pięciu lat. Ci młodsi i ci starsi odbiorą ją na
zupełnie innym poziomie. Fascynuje swoją magią,
a zarazem prostotą. Bo słowa, którymi autor opowiada o podróżach małego chłopca po planetach
rozsianych we wszechświecie, nie są wyszukane.
To nie jest typ książki, w której wrażenie robić
mają lingwistyczna akrobatyka czy niespodziewane rozwiązania fabularne. To raczej głębokie
przesłanie i niegasnąca wartość myśli, które rodzi
jej lektura, są tym, co czyni ją niepowtarzalną. De
Saint-Exupéry porusza temat poszukiwania własnego miejsca w świecie, zagadnienie dorastania,
brania odpowiedzialności czy przyjaźni. A że robi
to z ciekawością odkrywcy pomieszaną z prostolinijnością dziecka i jest przy tym całkowicie
pozbawiony moralizatorskiego tonu, tym łatwiej
czytelnikom przyjąć prawdy, jakie obrazuje. Pewne
obserwacje z książki, jak chociażby te dotyczące stanów emocjonalno-egzystencjalnych, mimo
upływu ponad siedmiu dekad, pozostają aktualne.
„- Na pustyni jest się trochę samotnym. – Równie
samotnym jest się wśród ludzi” – napisał w czterdziestym trzecim roku de Saint-Exupéry, choć
równie dobrze mógł to napisać dziś, komentując
samotność w erze Facebooka.
Pozycje z klasyki literatury młodego czytelnika
mają w sobie moc wehikułów czasu. Samo myślenie o nich wywołuje wspomnienia i tęsknotę za
najpiękniejszymi chwilami z dzieciństwa. Może
dlatego wraz z nostalgią pojawia się potrzeba,
by te baśnie i opowiadania przekazać kolejnym
pokoleniom. Tym, które wydają się jeszcze bardziej
spragnione sensu i czegoś stałego, na czym będą
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mogły się oprzeć. Czegoś trwalszego niż aplikacje rozmowy, a przede wszystkim była przyjemną forw telefonach komórkowych, portale społeczno- mą spędzania czasu. Ta powiastka naszpikowana
ściowe i gry komputerowe. Na pewnym poziomie, przygodami ciekawskiego rozrabiaki Jacka i jego
jako dorośli, łakniemy tych opowieści. Potrzebu- rezolutnej siostry Agaty, mimo swej prostej formy,
jemy wierzyć, że w dynamicznym świecie, gdzie dotyka tematów uniwersalnych. To historia, w któwszystko się zmienia, jest coś, co pozostanie nie- rej pod płaszczykiem rozrywki twórcy wyciągają
tknięte, i że jako rodzice będziemy mogli powie- do młodego odbiorcy pomocną dłoń i ułatwiarzyć je dzieciom. A przy tym mamy poczucie, że ją mu przejście przez wyboistą ścieżkę dzieciędotykamy czegoś ważnego. Chcemy wierzyć, że cych problemów. Fakt, że produkcję telewizyjną
to, co poruszało nas wiele lat temu, nadal będzie chłonęli dzisiejsi dziadkowie, a książka trafi do
wywoływało emocjonalny dreszcz. Tym razem nie ich wnuków, jest czymś krzepiącym. Okazuje się
tylko w nas, ale też w tych, których chcemy wypo- bowiem, że budowanie klasyki literatury dziecięcej
pozwala na konstruowanie międzypokoleniowych
sażyć na życiową drogę.
Przykładem książki, która nieustająco zachwy- mostów. Dróg, które łączą ludzi niezależnie od
ca, dziś także jako serial na Netflixie, jest „Ania wieku i miejsca pochodzenia. Tworzy platformę
z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. do wymiany poglądów, pozwala się lepiej wzajemPanna Shirley, niepokorna rudowłosa marzyciel- nie zrozumieć i dostrzec, że wcale tak bardzo się
ka i romantyczka, na dobre zawładnęła zbiorową nie różnimy. Być może w tym wszystkim chodzi
wyobraźnią i choć liczy już sobie ponad sto lat, właśnie o tę jedność wartości. O świadomość, że
nadal sprawia, że identyfikują się z nią dziewczynki to, co najważniejsze w nas, ludziach, nie blednie
na całym świecie. Zakładają fankluby, podziwiają z upływem lat. Że w literaturze młodego czytelnitemperament Ani, wzdychają do Gilberta i chi- ka są archetypy, które przetrwają kolejne pokolenia.
choczą na myśl o kultowych już scenach, jak ufar- I to one będą budować odbiorców świadomych, silbowanie włosów na zielono czy upicie najlepszej nych wewnętrznie, ufających sobie i z ciekawością
przyjaciółki. Montgomery pisze plastycznie, pro- idących przez życie.
sto i obrazowo. Porusza tematy przyjaźni, podążaPatrząc na tempo rozwoju dzisiejszego świata
nia za własnym wewnętrznym głosem i przemiany i dynamikę zmian w postrzeganiu młodych czyz brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. Te telników, można by wyrazić obawę, że w scyfryzomotywy są też bliskie bohaterce „Alicji w Krainie wanym środowisku klasyka stanie się zbędna. Ale
Czarów”, która w pogoni za białym króliczkiem byłoby to założenie mylne, ponieważ zmienia się
doświadcza wewnętrznej metamorfozy z zagu- sposób przekazywania treści, ale nie jej wartość.
bionej i niepewnej w świadomą i odważną. Mniej Niepodważalna jest waga refleksji, istotność głęważne staje się to, czy owego króliczka dogoniła, bokiego przeżycia czy pokrzepiającej
a liczy się to, co przeżyła. Gratką dla współcze- opowieści. Parafrazując
snych młodych czytelników może być nadal żywy słowa Coco Chanel
humor Lewisa Carrolla, jego gry słowne i zabawy, „Moda przemija,
w które wciąga czytelników. Mnogość metafor styl pozostaje”,
i odniesień, które z powodzeniem sprawdzą się można by
w dzisiejszych realiach, nawet jeśli odczytane powiedzieć,
zostaną w nieco odmienny sposób, niż pierwotnie że moda
zakładał twórca.
przeminie,
A o tym, że klasyka jest wieczna, świadczy tak- a klasyka
że to, że określenia z kanonu literatury młodego pozostanie.
czytelnika wchodzą na stałe do języka. Piotruś Pan
to dziś już nie tylko bohater powieści J.M. Barriego, ale również synonim mężczyzny niedojrzałego,
kogoś, kto podobnie jak psotny chłopiec z książki
nie chce dorosnąć. Autor, przedstawiając dziecięcy
świat przygód, pokazuje, że rozumie go jak nikt
inny. „Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście
mapę ludzkiego umysłu. Lekarze rysują czasem
mapy różnych części waszego ciała i mogą one być
bardzo interesujące. Ale niech spróbują narysować
mapę dziecięcego umysłu, który nie tylko jest pogmatwany, ale cały czas kręci się w kółko!” – pisze
solidaryzując się z dziecięcymi odbiorcami i przeciwstawiając się upraszczaniu definicji dziecka.
Klasyka zaprasza czytelników w sentymentalną
podróż, jak bajka o kultowych pacynkach Jacku
i Agatce, która za sprawą wydawnictwa Wilga
właśnie została przeniesiona na karty książki.
Jacek i Agatka
Postacie wymyślone przez Wandę Chotomską
i stworzone przez Adama Kiliana cieszyły oczy
Wanda Chotomska
widzów pierwszej polskiej dobranocki. Nadawana
w latach 60. bajka gromadziła przed telewizorami poprzednie pokolenia, skłaniała do rodzinnej

Jaki powinien być prawdziwy detektyw? To proste: przenikliwy jak Herkules Poirot, dociekliwy jak porucznik Columbo i inteligentny jak
Sherlock Holmes. Ale czy każdy z nas może
nim zostać? Czy trzeba mieć do tego talent,
predyspozycje i charyzmę? A co z warsztatem
i wiedzą? Jak nauczyć się dedukcji i logicznego
myślenia? Pomoże w tym nowa seria „Niemożliwi detektywi”. W pierwszym tomie pod
tytułem „Trefny nauczyciel” poznajemy Blankę,
Bernarda i Bajorka. Ta trójka prawie wcale się
nie zna, mimo że uczy się w jednej klasie. Pewnego dnia niepokojące okoliczności zmuszają
ich do współpracy: pojawia się nowy nauczyciel. Nie dość, że wygląda podejrzanie, to jeszcze mówi „przyszedłem”. Kim jest tajemnicza
postać? Czego szuka w szkole? Jaja na ścianie,
historyczna książka, czarna walizeczka – dzieci
łączą elementy układanki i wpadają na trop.

Niemożliwi
detektywi. Część I.
Trefny nauczyciel
Patrycja Zarawska

Wszystkie dzieci – a także ich rodzice! – uwielbiają książki Yuvala Zommera. Autor „Wielkiej
księgi robali” i „Wielkiej księgi ssaków” tym
razem nurkuje w morskie otchłanie i zabiera
młodych czytelników do niezwykłego świata
morskich zwierząt. Poszukuje odpowiedzi na
rozmaite pytania, na przykład czy kraby chodzą
bokiem, czy ryby latające naprawdę latają albo
jak rozmawiają ze sobą delfiny. „Wielka księga
morskich zwierząt” jest oczywiście – tak jak
poprzednie książki – przepięknie ilustrowana
i pełna ciekawostek.

Wielka księga
morskich zwierząt
Yuval Zommer

Przygody Belli i Marty podbiły serca młodych
czytelników. Na pewno zatem ucieszy ich kontynuacja pełnej humoru i przygód książki „Kłopoty za rogiem”.
„Kłopoty w szkole” wciągają i powodują
wybuchy śmiechu. Napisane są w tym samym
zawadiackim stylu co pierwsza książka. Jednak
brytyjska autorka, Chris Higgins, nie poprzestaje jedynie na opisie przyjaźni dwóch rezolutnych ośmiolatek. Porusza także poważniejsze
zagadnienia, związane m.in. z samodzielnym
podejmowaniem decyzji i radzeniem sobie
z kłopotami, nie tylko w szkole.

Kłopoty w szkole
Chris Higgins

W to
mi graj
W domu, na spacerze,
w pociągu, na wakacjach – gry
planszowe sprawdzą się zawsze.
Tekst: Dominika Janik
Kiedy nadchodzą wakacje, a słońce miesza się w równych jak od
linijki proporcjach ze swobodą, zaczynamy wierzyć, że wszystko
jest możliwe. Także pełny relaks i spotkania z przyjaciółmi, na które
w ciągu roku tak bardzo brakuje czasu. Wszyscy to wiemy, a ze
szczególną mocą zdają sobie z tego sprawę rodzice małych dzieci.
Codzienna logistyka, polegająca na odprowadzaniu dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół, następnie odbieraniu i organizowaniu tej
resztki czasu w ciągu dnia, sprawia, że nie ma nawet chwili na zwykłe
bycie razem. Tym większa radość z nadchodzącej laby – wreszcie
będzie czas na wiecznie odkładane, a przecież tak lubiane aktywności i zabawy, najlepiej w gronie bliskich znajomych, z którymi
można wymienić się doświadczeniami, wzajemnie się motywować
i inspirować. Dobrym pretekstem do takich spotkań są gry
planszowe – czysta esencja bycia razem. Budowanie
drużyny, szczypta rywalizacji, obopólne zaangażowanie
i uważność – oto, czego nam trzeba w świecie pełnym
billboardów, ekranów, hałasu i innych rozpraszaczy.
Pudełko z planszówką można spakować do torby
z kocem, domową lemoniadą i koszem smakołyków,
a gdy tam się już nie mieści – wsunąć za pazuchę.
Tak przygotowani ruszamy w plener łapać z dziećmi
i bandą przyjaciół bakcyla wrażeń, pobudzać rozleniwione synapsy do knowań i logicznych zagwozdek.
Zająć wreszcie głowę, czas i ręce czymś prawdziwie
wartościowym.
Oto pięć gier planszowych, które znakomicie sprawdzą się
zarówno w plażowych warunkach, jak i w górach, w parku, na
balkonie, kuchennym stole czy w pościeli. Ważne, by zapewnić
uczestnikom kawałek wolnej, możliwie płaskiej i nieruchomej
przestrzeni i nigdzie się nie spieszyć. Zaczynamy od „Pingolo”,
gry zaprojektowanej przez współzałożyciela Blue Orange Games,
Thierry’ego Denouala, w taki sposób, by miał z niej frajdę zarówno
4-latek, jak i 104-latek. Trzeba przyznać, że mu się udało! Zabawne
figurki mieszkańców bieguna mają marchewkowe nosy i zezują na
potęgę, ale to niczego nie ujmuje ich urokowi. Ba, tym chętniej
chwytamy za pionki, rozstawiamy swoje lodowe góry i rzucamy
dwiema kolorowymi kostkami. To wszystko po to, żeby mieć dwie
szanse na znalezienie jaja w odpowiednim kolorze – takim jak te,
które wypadły na kostkach. Szczęściara lub szczęściarz, którzy jako
pierwsi ustawią na swojej górze sześć jaj i pingwinów, mogą się

mienić zwycięzcami. Proste, prawda?
Ale i tu przyda się dobra pamięć oraz
odrobina szczęścia, bo wtedy szanse na
to, że skutecznie namierzymy odpowiednie
jajo, znacznie wzrosną. Obędzie się nawet bez szczególnej cierpliwości, bo gra jest na tyle dynamiczna, zabawna i angażująca,
że zainteresuje nawet rozbieganego 4-latka. Gwarantujemy, że po
skończonej rozgrywce pionki nie zostaną posłusznie spakowane
do pudełka i nie powędrują na półkę. Kolorowe jaja dzieci będą
segregować w nieskończoność, układając z nich kwiatki i gąsienice,
a pingwiny posłużą do zabawy w kąpieli. Tę wielowymiarowość
pomysłu Denouala doceniamy szczególnie – naprawdę wie, jak
spełnić oczekiwania młodocianych graczy.
Dla aktywnych przedszkolaków polecamy jeszcze jedną pozycję
tego samego słynnego autora. „Gobblety” Thierry’ego Denouala okazały się hitem, gdy tylko się pojawiły na polskim rynku. A stało się
to niecałe dwa lata temu. Obwołana zabawką roku 2016 planszówka
z pomarańczowymi i niebieskimi stworkami w rolach głównych jest
bliską krewną znanego wszystkim „Kółka i krzyżyka”, ulubionej gry
wszelkiej maści minimalistów. W co grać, kiedy jedyne, co mamy do
dyspozycji, to skrawek papieru i coś do pisania? Nikt nie ma wątpliwości, że w „Kółko i krzyżyk”. Denoual, jak na wnikliwego obserwatora przystało, dostrzegł w tej skromnej grze olbrzymi potencjał.
Zachwycił się jej prostotą i poszedł nieco dalej, ale tylko na tyle, by
nie komplikować zbytnio zasad i nie odbierać frajdy najmłodszym
graczom. Stworzył więc „Gobblety”, grę strategiczną, wprost idealną
dla stawiających pierwsze kroki w świecie planszówek adeptów tej
sztuki. Pionków jest 12 i występują w trzech różnych rozmiarach. Cała
zabawa polega na tym, że większe pionki mogą zjadać mniejsze, co
bardzo urozmaica grę i dodaje rumieńców każdemu ruchowi w obrębie planszy. Tutaj główka pracuje przez całe rozdanie – nigdy nie
wiesz, kiedy przeciwnik postanowi zjeść twojego pionka, ryzykując
tym samym, że jego mniejszy, odsłonięty pionek zostanie pożarty.
Gracz, który ustawi w jednej linii swoje trzy pionki, wygrywa. Dużo
śmiechu i zabawy, sporo zwrotów akcji, niespodzianek i psikusów,
które można sobie płatać nawzajem do woli – oto, co najbardziej
przyciąga w „Gobbletach” uwagę. Kolor i zabawny kształt pionków
oczywiście nie są bez znaczenia – roześmiane stworki zachęcają do
podejmowania ryzyka, skakania śmiało po planszy i turlania się ze
śmiechu w trakcie zabawy. A gdyby wizja stania się gobbletowym
ekspertem wydała się wam kusząca, producent dodał w instrukcji
kilka wskazówek zdradzających, jak grać zwinniej, sprytniej i jak
pogrążyć przeciwnika. Warto się z nimi zapoznać!
Skoro maluchy są już usatysfakcjonowane, możemy ze spokojem
przejść do starszej grupy wiekowej. Chyba nie ma dziewczynki, która
nie ucieszyłaby się na widok planszówki zatytułowanej „Zostań
stylistką”. Już na samo brzmienie tych słów małym modystkom
świecą się oczy, a usta rozciągają w szerokim uśmiechu, bo oto
przed nimi roztacza się wizja zabawy w modę, stylizacje, zakupy. Gra zaprojektowana przez Alinę Brzeską-Czubę i Sławomira
Czubę, z ilustracjami Agnieszki Niedźwiadek, przeznaczona jest
dla dzieci od szóstego roku życia. Bawić się można we dwoje lub
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we czworo – wystarczy rozłożyć
planszę, potasować karty specjalne,
przygotować pionki i karty stylu,
pobrać monety i chuchnąć w kostkę. Odtąd poruszając się po planszy,
możecie wysyłać swoją modelkę na zakupy
do najmodniejszych butików, salonów fryzjerskich i sklepów obuwniczych. Drogę, która dzielić będzie wasz
pionek od wybranej destynacji, pokonujecie taksówką, autobusem
lub metrem – w zależności od tego, na jakim polu się zatrzymacie
albo jaką kartę specjalną wykorzystacie.
Jeśli jednak wieloetapowa gra nie jest do końca tym, czego szukacie, możecie zdecydować się na jedną z trzech proponowanych przez
twórców minigier. „Na wybiegu” to zabawa polegająca na dopasowaniu elementów stroju według podanego schematu. Działać trzeba
szybko i z dużą uważnością, a wówczas wygraną mamy w kieszeni.
„Nowe stylizacje” odrzucają ważne w poprzedniej minigrze schematy, pozwalają rozwinąć małej stylistce skrzydła i dać się ponieść
wyobraźni. Tu liczy się kreatywność i odwaga w forsowaniu własnych
pomysłów. Można także potraktować tę minigrę jako zaproszenie do zakupów. Uczestniczki otrzymują taką samą liczbę monet
i dowolnie je rozdysponowują. Która z nich zrobi najlepszy użytek
z otrzymanego budżetu? Trzecią opcją jest „Geniusz
mody”, czyli trening pamięciowy zgrabnie ukryty
pod płaszczykiem lekkiej zabawy w stylizowanie
modelki. Patrzysz na kartę ze stylizacją, zapamiętujesz i odwracasz kartę. Jeśli bezbłędnie odtworzysz
wizerunek modelki, zdobywasz jedną monetę.
W co jeszcze mogą się bawić gracze w wieku od
lat 7 do 107? Pierwszą opcją jest zabawa w straszenie,
druga natomiast to zaliczanie wszystkich atrakcji parku
wodnego. W zależności od nastroju i pory dnia możecie
spróbować pograć w „Buuu!”, przeobrazić się w ducha,
przenikać przez ściany Zamku na Czarnej Skale i przyprawiać o dreszcze i krzyki wizytujących go gości. Jeśli bliżej wam
na basen niż do zamku strachów, rozpakujcie pudełko z grą „Rurka
wodna”, złóżcie planszę z najdłuższą w świecie zjeżdżalnią i cała
naprzód!
Granie w gry uczy poszanowania dla reguł, pozwala uzmysłowić
sobie ich zasadność, co może ułatwiać rodzinne dysputy na kłopotliwe tematy i prowadzić do szybszego kompromisu. Planszówki
wprawiają też w radzeniu sobie z przegraną. I pomyśleć, że plansza,
kilka kostek i pionków mają moc przenoszenia w inną czasoprzestrzeń, wymazywania z głowy uporczywych, a w gruncie rzeczy
nieistotnych kwestii i koncentrowania uwagi na przemierzaniu pól,
odkrywaniu kart i beztroskiej zabawie. Jest za co kochać planszówki!
Jeśli są wśród was miłośnicy gier i zapaleni czytelnicy, idealną
propozycją dla nich będą komiksy paragrafowe. Trochę książki,
a trochę gry, w których bierzesz odpowiedzialność za swoje losy,
wcielając się w wilkołaka, wojownika Legionu Walecznych, studenta technomagii, łowczynię nagród lub rycerza. Jesteście gotowi
na przygodę?

Masz pomysł lub prośbę? Chcesz rozpocząć współpracę?
Masz uwagi do naszego magazynu? A może chcesz
napisać, jak bardzo kochasz nasze książki? ;)
Cokolwiek przychodzi Ci do głowy, pisz śmiało!

terazczytam@gwfoksal.pl
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3000 książek
do rozdania
Zapisz się na nasz
newsletter, a jedna
z książek W.A.B.
będzie twoja!

Prześlij nam mail o tytule „Zgoda na newsletter”.
Napisz w treści:
„Akceptuję otrzymywanie informacji
handlowych” + adres do wysyłki książki.
Liczba egzemplarzy ograniczona.
Regulamin akcji dostępny na www.gwfoksal.pl.
Regulamin korzystania z subskrypcji newslettera oraz przesyłania informacji handlowych
Akceptując otrzymywanie informacji handlowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, w celu dostarczenia
informacji handlowych drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
Szczegółowe warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z subskrypcji newslettera, zostały opisane w paragrafach 2, 5, 13 i 14 regulaminu sklepu internetowego gwfoksal.pl.
Regulamin sklepu jest dostępny pod adresem www.gwfoksal.pl/regulamin.
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