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WSTĘP
A więc już jest!!! Drugi rocznik naszego bloga. Tym razem za rok 2013.
W nowej oprawie, trochę bardziej profesjonalnie i co najważniejsze dalej
ciekawie. A więc przed Państwem zbiór wpisów i artykułów, które ukazały się
na łamach naszej strony w roku 2013. Kilka historycznych perełek, cała
rzesza dobrej literatury, poezja, analizy z boisk Bundesligi, no i na koniec parę
dobrych płyt muzycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
zapoznania się z naszym materiałem i odwiedzania strony.
Redakcja empiresilesia.pl
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Benedykt Zientara
Benedykt Zientara, uważany jest za jednego z największych
współczesnych polskich historyków. Jego prace, a jest ich kilkaset[1],
odznaczają się niezwykłą erudycją i zrozumieniem problemów opisywanych
w jego tekstach. Liczne, zostały wydane za granicą. Prowadził badania historii
społecznej i gospodarczej Polski i Europy w średniowieczu. Był cenionym
popularyzatorem wiedzy historycznej w kraju i za granicą. Każdy bodaj
student historii miał do czynienia z jego – opus magnum – „Historią
Powszechną Średniowiecza‖[2]. Ten podręcznik akademicki doczekał się kilku
wydań i stanowi podstawę bazową do nauki i przede wszystkim zrozumienia
tego okresu historycznego.
O znaczeniu dla polskiej historiografii – profesora Zientary, może
świadczyć sukces konferencji naukowej poświęconej jego osobie, w piętnastą
rocznicę śmierci, a zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu
Warszawskiego i Towarzystwo Naukowe Historyków „Societas Vistulana‖[3].
Materiały z konferencji, zostały zebrane w pozycji „Benedykt Zientara.
Dorobek i miejsce w historiografii polskiej[4]‖ (Warszawa 2001).
Do najważniejszych prac Benedykta Zientary zaliczają się:







Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 2008
Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 1, Warszawa 1975; wyd. 2, Warszawa
1997
Z dziejów rzemiosła w Polsce,1957 (praca zbiorowa wraz z Mączak i
Samsonowicz)
Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa1988
Świt narodów europejskich: powstawanie świadomości narodowej na
obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985 (pośmiertnie wydana)
Bolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent, Warszawa 2008
Życiorys Benedykta Zientary

Benedykt Zientara urodził się 16 czerwca 1928 roku w Ołtarzowie,
w województwie mazowieckim. Był synem Stanisława, pracownika policji
i Heleny z domu Bochenków[5]. Przed II wojną światową uczył się w Zegrzu.
Pod koniec wojny kształcił się na tajnych kompletach w Ożarowie
Mazowieckim. Już po wojnie, w 1947 zdał maturę w Warszawie w liceum im.
H. Kołłątaja. Następnie, w tym samym roku, rozpoczął studia historyczne na
Uniwersytecie Warszawskim, który ukończył w 1950 roku, by w 1954 roku
obronić pracę doktorską (ówcześnie zwała się ona pracą kandydacką) pod
tytułem „Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego w XIV-XVII wieku‖ pod
kierunkiem profesora Mariana Małowista. W 1961 roku habilitował się pracą
„Kryzys agrarny w Marchii Wkrzańskiej w XIV wieku. Z badań nad strukturą
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rolnictwa krajów nadbałtyckich‖, w 1971 roku otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a dziesięć lat później zwyczajnego[6].
Profesor Zientara w 1948 roku podjął pracę w Muzeum miasta stołecznego
Warszawa oraz Instytucie Historii UW. W latach 1953 - 1961 pracował
w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk[7]. W późniejszym okresie
pełnił
m.in.
funkcję
prodziekana
Wydziału
Historycznego
UW
i przewodniczącego Rady Naukowej IH tegoż uniwersytetu. Jego żoną była
Maria Płaczkowska. Miał trzech synów: Piotra, Andrzeja i Wawrzyńca.
Profesor Benedykt Zientara zmarł 11 maja 1983 roku w Warszawie.
Zasięg badań Profesora Zientary
Pasją profesora Zientary było średniowiecze oraz historia społeczno –
gospodarcza. Zajmował się zagadnieniami kolonizacji, co z kolei poszerzyło
jego zainteresowania w stronę problemu koegzystencji na pograniczu
słowiańsko – niemieckim. Trzeba tutaj podkreślić, że prof. Zientara zajmował
się tymi problemami w sposób możliwie jak najbardziej obiektywny, bez
uprzedzeń etnicznych. Owa bezstronność i doskonała znajomość dziejów
średniowiecza pozwoliły mu napisać „Historię powszechną Średniowiecza‖,
następnie w połączenia z jego zainteresowaniem historią Niemiec, napisał
książkę: „Henryk Brodaty i jego czasy‖ będącą bodaj najlepszym dziełem
profesora. Ostatnim ważnym etapem badań profesora było zagadnienie
tworzenia się narodów, czego efektem była wydana pośmiertnie książka:
„Świt narodów europejskich: powstawanie świadomości narodowej na
obszarze Europy pokarolińskiej”.
Historyk, oprócz prac naukowych, zajmował się również popularyzacją
wiedzy historycznej. Publikował liczne artykuły, poświęcone zagadnieniom
średniowiecza w takich pismach jak „Mówią wieki‖, warszawskiej „Kulturze‖
czy „Przeglądzie Historycznym‖. Swoim autorytetem wspierał również państwo
podziemne, m.in. publikacją dla jednego z podziemnych wydawnictw książki
„Despotyzm i tradycje w dawnej historii Rosji‖ wydanej później, już w wolnej
Polsce, jako „Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja‖[8].
Najważniejsze prace Prof. Zientary
Przy opisie prac profesora Zientary, niezwykle pomocne było
zestawienie dorobku uczonego przygotowane przez M. Barańskiego i J.
Suchockiego[9]. Profesor Zientara, jako historyk wszechstronny, prowadził
badania nad wieloma, odmiennymi dziedzinami historii, jak badania nad
dawną historią Rosji, nad momentem powstania gospodarki kapitalistycznej
oraz różnymi innymi zagadnieniami historii Rusi. Najważniejszą jednak pracą
dotyczącą Rosji pióra Zientary była wydana początkowo w drugim obiegu
praca „Despotyzm i tradycje demokratyczne w dawnej Rosji‖, później
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wydana, jako „ Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja‖. Pozycja ta, wydana
sumptem podziemnego wydawnictwa „Biblioteka wojennego obserwatora‖,
w okresie stanu wojennego, ukazywała Rosję przez pryzmat demokracji, jako
przykłady podając republiki kupieckie: Psków i Nowogród Wielki. Praca prof.
Zientary to synteza dziejów Rusi i Rosji od VI wieku po panowanie Katarzyny II,
będąca znakomitym przykładem wykładu z historii Rosji[10], mogąca stać
w jednym rzędzie z pracami prof. Ludwika Bazylowa.
Benedykt Zientara trwałe miejsce w historiografii polskiej zapewnił sobie, jako
badacz dziejów gospodarczych średniowiecznej Polski i historii narodów w
średniowiecznej Europie.
Zagadnienia społeczno – gospodarcze średniowiecza to problematyka,
jakiej prof. Zientara poświęcał najwięcej uwagi. Początkowa zajmował się
dziejami małopolskiego hutnictwa, co zaowocowało napisaniem pracy
doktorskiej, po czym poszerzył swe zainteresowania o losy Pomorza
Zachodniego, patrycjatu szczecińskiego i kryzysu agrarnego w Marchii
Wkrzańskiej, co z kolei zaowocowało praca habilitacyjną. Naturalnym
dalszym etapem zainteresowań profesora była sprawa kolonizacji niemieckiej
na wyżej wspomnianym obszarze, co w końcu doprowadziło go do
zagadnienia przemian społeczno – gospodarczych w XIII wieku. Doskonała
znajomość tematu pozwoliła napisać wiele artykułów i książkę, która
przyniosła Zientarze największe uznanie wśród mediewistów. Jego najlepszą
książkę pod tytułem „Henryk Brodaty i jego czasy‖[11]. Monografia ta będąca
niejako pozycją biograficzną, po raz pierwszy wydana została w 1975 roku.
Poświęcona jest historii Polski od połowy XII wieku do 1241, a głównym
bohaterem jest książę ze śląskiej linii dynastii Piastów Henryk I Brodaty. Tytuł
książki nawiązuje do monografii, jednego z ulubionych historyków Zientary –
Stanisława Smolki i jego książki „Mieszko Stary i jego wiek” wydanej w 1881
roku Zientara przedstawia losy Henryka Brodatego na szerokim tle dziejów
polskich i europejskich. W swojej monografii wykazał, że kolonizacja
niemiecka dotarła na Śląsk jeszcze przed najazdem mongolskim w 1241;
zwrócił też uwagę na rolę Henryka Brodatego przy sprowadzeniu Krzyżaków
do Polski i obalił błędne przekonanie o panowaniu Konrada Mazowieckiego
w Krakowie w latach 1229-1231. Zwraca się uwagę na znakomitą znajomość
źródeł i literatury, pozycja ta opiera się na rzetelnej analizie faktów
i doskonałym warsztacie historyka[12]. Innym ważnym aspektem tej
monografii jest zagadnienie roli pojedynczego człowieka w dziejach, oraz
hołdowane przez autora ukazywanie historii w skali makro.
Jak już wspominałem ostatnim wielkim aspektem badań prof.
Benedykta Zientary było zagadnienie średniowiecznych narodów. Wyrastało
ono z zainteresowań profesora gospodarką średniowiecza oraz granicy
Słowiańszczyzny i Niemiec[13], a w pełni ukazało się po wydaniu „Henryka
Brodatego i jego czasy‖. W roku 1979 wraz z Antonim Mączakiem i Ireneuszem
Ihnatowiczem, profesor Zientara wydał syntezę dziejów społecznych Polski pt.
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„Społeczeństwo Polskie od X do XX wieku‖. Pierwszym problemem, z jakim
zderzył się wówczas profesor było pojęcie narodu. Doszedł on do wniosku, że
prawdziwy przełom dokonał się, nie jak się powszechnie twierdzi po rewolucji
francuskiej, a wiele wieków wcześniej, już w społecznościach
plemiennych[14], jako przykład podając migrujące plemiona germańskie. Dla
Zientary państwo zawsze poprzedzało naród, nie było jednak inkubatorem do
jego powstania. Profesor starał się wyjaśnić pojęcie powstawania narodu,
używając m.in. pojęcia narodu politycznego, a historyk powinien ujmować
naród, jako proces[15]. Wszystkie te i jeszcze inne wywody zawarł profesor
w dziele „Świt narodów europejskich: powstawanie świadomości narodowej
na obszarze Europy pokarolińskiej” wydanym pośmiertnie.
Profesor Zientara, jako popularyzator historii
Dla profesora Zientary praca historyka, nie polegała tylko na
odkrywaniu nowych faktów, ich interpretacji czy reinterpretacji, a na
podsycaniu w społeczeństwie zainteresowania ich własną przeszłością, przy
czym profesor nie unikał tematów trudnych i niejednokrotnie przeciwstawiał
się fałszowaniu historii przez klimat polityczny, jak przy problemie stosunków
polsko – niemieckich. Nie stronił również od pisania dla czytelników
najmłodszych, gdzie w przystępnej formie starał się wyjaśnić różne historyczne
zjawiska. W latach 1958 - 1976 był Zientara redaktorem działu historii
średniowiecza w czasopiśmie „Mówią Wieki‖[16]. Nie bał się podejmować
w tym popularnym periodyku trudnych polemik, czy spraw. Średniowiecze
ukazywane przez jego zespół iskrzyło humorem i dobrym stylem, przy
jednocześnie solidnej bazie merytorycznej. Publikował również na łamach
pism niezwiązanych z historią, jak w warszawskiej „Kulturze‖. Pod pozorem
historycznych rozważań, często przemycał aluzje do obecnej sytuacji w kraju.
Innymi aspektami popularyzowania nauki historycznej przez prof.
Zientarę są syntezy, na czele z „Historią Powszechną Średniowiecza‖. Wielką
zaletą pisarskich dokonań Profesora, jest zawsze, przedstawienie szerszego
kontekstu, uprawiał on, bowiem historię w stylu makro, a nie mikro. Należy
również podkreślić, że zawsze dbał on o swój warsztat językowy, wychodził on,
bowiem z założenia, że czytelnik oprócz, solidnej dawki informacji, z lektury
powinien również wynieść satysfakcję natury estetycznej[17]
Miejsce prof. Zientary w polskiej historiografii
Profesor Benedykt Zientara, jako jeden z pierwszych mediewistów
zerwał z obiektywistyczną definicją narodu, a dzięki doskonale
udokumentowanemu wywodowi dowiódł świadomości narodowej u ludzi
w średniowieczu[18]. Profesor, uznawany jest, za jednego z największych
polskich mediewistów i historyków XX wieku. W swoich pracach zawsze dbał
o jak największą zgodność ze źródłami, starał się pisać o historii w sposób
przystępny, a jednocześnie pełen wiedzy faktograficznej. To on zapisał się
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w historiografii, jako twórca monografii prawie doskonałej- „Henryk Brodaty
i jego czasy‖. To on obok Tadeusza Manteuffla, napisał jedyną w kraju syntezę
powszechną średniowiecza, która do dzisiaj jest najważniejszym, jeśli nie
jedynym podręcznikiem akademickim tego okresu. W końcu to on dokonał
błyskotliwej analizy początków istnienia narodów. Pod kierunkiem profesora
wykształciła się cała rzesza historyków, o nieskazitelnym przygotowaniu
merytorycznym i z wpojoną miłością do historii. Profesorowi Zientarze zawsze
chodziło o historyczną prawdę, dążenie do niej mimo przeciwności, nawet
wtedy, gdy wiatry polityczne stały na jej przeszkodzie. Historia
reprezentowana przez tego historyka, powinna stać się wzorem do
naśladowania dla kolejnych pokoleń młodych historyków

[1] Chodzra J., Kiryk F., Słownik biograficzny historii Polski. Tom 2, Warszawa 2005, s. 1731
[2] Zientara B., Historia Powszechna Średniowiecza, Warszawa 2008
[3] http://vistulana.pl/main/konferencje/benedykt-zientara-1998.html (dnia: 12.01.2013)
[4] Benedykt Zientara. Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P.
Węcowski, Warszawa 2001
[5] Chodzra J., Kiryk F, Op. cit., s. 1731
[6] Benedykt Zientara…, Op. cit., s. 7
[7] Chodzra J., Kiryk F, Op. cit., s. 1731
[8] Baraoski M., Benedykt Zientara, *W:+ Benedykt Zientara. Dorobek i miejsce w historiografii
polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P. Węcowski Warszawa 2001, s. 11-15
[9] Baraoski M., Suchocki J., Bibliografia prac Benedykta Zientary, PH, t. LXXIV, 1984, z.3, s 403-421
[10] Jaworski R., Dawna Rosja w badaniach Benedykta Zientary, [W:] Benedykt Zientara. Dorobek i
miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P. Węcowski Warszawa 2001, s. 21
[11] Kowalewski K., Przemiany społeczno- gospodarcze w XIII wieku w ujęciu Benedykta Zientary,
[W:] Benedykt Zientara. Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P.
Węcowski Warszawa 2001, s. 25
[12] Żmudzki P., Człowiek podmiotem historii, czyli biografia Henryka Brodatego w ujęciu Benedykta
Zientary, , [W:] Benedykt Zientara. Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K.
Skwierczyoski i P. Węcowski Warszawa 2001, s. 80-81
[13] Wilmowski M., Średniowieczne narody w pracach Benedykta Zientary, *W:+ Benedykt Zientara.
Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P. Węcowski Warszawa 2001, s.
40
[13] Wilmowski M., Średniowieczne narody w pracach Benedykta Zientary, [W:] Benedykt Zientara.
Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P. Węcowski Warszawa 2001, s.
40
[14] Zientara B., Świadomośd narodowa w Europie Zachodniej w średniowieczu. Powstanie i
mechanizmy zjawiska, *W:+ Paostwo, naród, stanu w świadomości wieków średnich, Warszawa 1990,
13-14
[15] Wilmowski M., Op. cit., 52
[16] Pieniądz- Skrzypczak A., Popularyzacja historii w dorobku naukowym Benedykta Zientary, [W:]
Benedykt Zientara. Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod red. K. Skwierczyoski i P.
Węcowski Warszawa 2001, s. 35
[17] Pieniądz- Skrzypczak A., Op.cit., s. 38
[18] Wilmowski M., Op. cit., s. 67
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STRABON
Strabon (gr. Strabōn, łac. Strabo) – urodził się prawdopodobnie w 63 r.
p.n.e. w Amasei w Poncie (dzisiejsza Turcja), a zmarł miedzy 2 a 25 r. n.e.
Pochodził z zamożnego domu, ale podupadłego po klęsce Mitrydatesa.
Studiował retorykę w Nyssie (Turcja). W 7 r. p.n.e. przybył do Rzymu, gdzie
studiował geografię i filozofię, poznał również dzieła Arystotelesa,
przechowywane w rzymskiej bibliotece Sulli. Należał do ludzi pogodzonych
z panowaniem Rzymu nad całym obszarem śródziemnomorskim. W Rzymie
widział nie tylko polityczną, ale i kulturową stolicę świata. Odbył liczne
podróże, w 29 r. p.n.e. odwiedził Gyaros, Cyklady, Kretę i Korynt. Od 25 r.
p.n.e. przebywał w Egipcie. Był w Aleksandrii, później popłynął Nilem do
Aswanu i granic Etiopii.
Strabon jest autorem ukończonej po 21 r. Geographica hypomnemata,
spisanej w 17 księgach – rodzaju encyklopedii, zawierającej podstawowe
definicje geograficzne, opisy znanych mu krajów, około 4000 nazw
geograficznych oraz wiele informacji z zakresu nauk przyrodniczych,
medycyny, historii i innych dziedzin. Jest to najważniejsze dzieło geograficzne
starożytności. Strabon popełnił również Historyka hypomnēmata, w 43
księgach, niestety wszystkie one przepadły.

Podział Geographica hypomnemata:
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Księgi 1-2 zawierają zagadnienia z geografii fizycznej, księgi 3-10 opisują
geografię Europy, ks. 11-16 – geografię Azji, a ks. 17 – Afryki. Z ośmiu ksiąg
o Europie 2 dotyczą Hiszpanii i Galii, 2 – Sycylii i Italii, 1 – północno-wschodniej
Europy, 3 Hellady. 15 księga zawiera opis Indii i Persji, 16 – Asyrii, Syrii, Babilonii
i Arabii. Z 17 ksiąg nie zachował się żaden oryginał, 13 tomów jest znanych
z odpisów.
Geografia – według specjalistów – pisana była pod koniec życia Strabona,
najprawdopodobniej za czasów panowania cesarza Tyberiusza, Napisał ją
prawdopodobnie w Rzymie, ale nie wyklucza się również Aleksandrii.
Całość zaś została wydana prawdopodobnie pośmiertnie po 21 r., jako że
Strabon wspomina jeszcze śmierć Juby, króla Mauretanii. Najstarsze
zachowane fragmenty pochodzą z odpisu na papirusie, datowanego na 80 280 lat po śmierci autora.

Jego geografia miała cechy geografii polityczno - wojskowej dla elit,
dlatego zawiera opisy zasobności krain, handlu, wytwórczości i potencjalnych
konfliktów etnicznych. Była niezbyt rzetelna, ale ciekawa. Znał i czerpał ze 200
lat starszego Eratostenesa, 100 lat starszego Hipparcha oraz z Posejdoniosa.
Za Hipparchem cytował, że nie ma dobrej geografii bez współrzędnych
geograficznych. W porównaniu do Eratostenesa, Strabon nie zawsze
poszerzał dotychczasową wiedzę np. wątpił w istnienie kartagińskiej wyspy
Cerne na zachód od Afryki. Był niechętny Pyteaszowi, za to zgodny
z Polibiuszem. Raz zacytował pisma Cezara. Strabon dostarcza nam dobrego
i obszernego opisu świata znanego jego pokoleniu, szczególnie dobrze znał
Azję Mniejszą i Egipt, gdzie zaprowadziły go jego podróże. Główną uwagę
skupiał na krainach centralnych, dość pobieżnie traktując rubieże cesarstwa.
Cytaty z Geografii:
11

(…) i szły za nimi wróżbitki, które przepowiadały przyszłość. Te kapłanki
o białych włosach, biało odziane nosiły płaszcze wełniane, spięte agrafami
i pasem z miedzi. Szły boso, z mieczem w dłoni, przed więźniami. Po
ozdobieniu ich wieńcami prowadziły ich do basenu, który mógł zawierać 20
amfor, tam wchodziły po schodach, podnosiły każdego więźnia aż na brzeg
basenu, podcinały mu gardło i według tego, jak ściekała krew – wróżyły. Inne
kapłanki otwierały ciało i wróżyły z wnętrzności, oznajmiając zwycięstwo ich
armii.
Jezioro Mojrisa przez swoją wielkość i głębokość nadaje się do tego, by
w czasie przyboru Nilu przyjąć przelewające się wody […] u obu ujść kanału
znajdują się jednak śluzy, którymi budowniczowie kierują wpływem
i wypływem wody. Ponadto znajduje się tu labirynt, dające się porównać
z piramidami dzieło budowlane, a obok grobowiec króla, który kazał
wybudować labirynt […] jest tam tyle otoczonych kolumnami
i przylegających do siebie pałacowych sal. Wszystkie w jednym szeregu
i wszystkie przy jednej ścianie. […] przed wejściem znajduje się wiele długich
krytych korytarzy, które mają między sobą kręte połączenia, tak, że bez
przewodnika żaden obcy nie zdołałby odnaleźć wejścia ani wyjścia z każdej
sali. Najbardziej godne podziwu jest to, że strop każdej z komnat składa się
z jednego kamienia, a także szersze strony krętych korytarzy wyłożone są
płytami z jednego kamienia, przy czym nigdzie nie dodano ani drzewa, ani
innego materiału budowlanego. Jeżeli wejść na dach, który znajduje się na
bardzo znacznej wysokości, to ujrzy się kamienną powierzchnię z samych
ogromnych płyt […] również ściany zrobione z kamienia niemniejszej wielkości.
Przy końcu […] znajduje się grobowiec, czworoboczna, mierząca cztery
plethrony piramida o tejże wysokości. Imię w niej pogrzebanego jest Ismandes
[…] Jeśli przepłynąć obok tej budowli i jeszcze sto stadionów dalej, napotka
się miasto Arisnone. Nazywało się dawniej Miastem Krokodyli […] Nasz
gospodarz, jeden z najznamienitszych mężów, który pokazywał nam święte
przedmioty, poszedł razem z nami do jeziora.
W wielu przypadkach Strabon wykazał się niezwykłą intuicją, np.
uznając, że Pireus był kiedyś wyspą, co potwierdziły dopiero najnowsze
badania. Pisał również, że Homer o zamorskich krajach dowiedział się właśnie
z opowieści Fenicjan, którzy zamieszkiwali wybrzeża dzisiejszego Półwyspu
Iberyjskiego i którzy nauczyli Greków używać pisma.
Bibliografia
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu t. 1 red. E. Wipszycka, Warszawa 1982.
Fragmenty dzieła Strabona przetłumaczone na polski w zbiorze Geografia antyczna, zestawił
M. S. Bodnarski, Warszawa 1957.
http://kopalniawiedzy.pl/Pireus-Grecja-Ateny-Strabon-wyspa,13327
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Gwiazdka Cieszyńska
„Gwiazdka Cieszyńska – Pismo naukowe i zabawne” to tygodnik
wydawany w latach 1851 – 1939. Jego pierwowzorem był wydawany, przez
późniejszego redaktora głównego Gwiazdki Pawła Stalmacha „Tygodnik
Cieszyński‖.
Mimo, że pismo to nie było upolitycznione[1], a umieszczało porady
rolnicze czy opowiadania historyczne, zostało zakazane w Galicji, co
równoważyło się ze śmiercią wydawnictwa. Wobec tego, wspomniany
wcześniej redaktor naczelny Paweł Stalmach - dziennikarz, publicysta,
działacz społeczny i narodowy, w jego miejsce zaczął od 1 marca 1951 roku
wydawać „Gwiazdkę Cieszyńską‖, w której to zamieszczał powieści
i
opowiadania
historyczne,
a
także
artykuły
oświatowe
oraz
literaturoznawcze, poezję, rozprawki gospodarcze i przemysłowe[2]. W latach
1863 - 1864 przekształcono „Gwiazdkę‖ w pismo polityczne, w pełni
popierające walki powstańcze oraz Rząd Narodowy, przy jednoczesnym
pełnym antyrosyjskim nastawieniu, co naraziło jej redaktorów na
prześladowania ze strony austriackiej władzy i doprowadziło do procesu oraz
aresztowania Stalmacha[3]. W tym czasie pismo miało ok. 1400
subskrybentów, z czego 300 na Śląsku a 600 w Galicji.
Czasopismo – choć jego redaktor był ewangelikiem – popierali
głównie katolicy, a zwłaszcza bp. tarnowski ks. Józef Pukalski i bp. sufragan
wrocławski – Bernard Bogedain. Po powstaniu styczniowym „Gwiazdka
Cieszyńska‖ stała się najbardziej radykalnym pismem narodowym na Śląsku
Cieszyńskim i odegrała ważną rolę w utrwaleniu świadomości narodowej
Ślązaków. Na łamach pisma walczono o język polski, polską kulturę i prawa
dla ludności polskiej[4], a unikano radykalnych haseł socjalistycznych.
W latach 80. XIX wieku Gwiazdka Cieszyńska przedstawiała prawie wyłącznie
katolickie poglądy, co związane było z ewolucją duchową jej edytora Pawła
Stalmacha: w obliczu zbliżającej się śmierci, zmienił on bowiem wyznanie na
katolicyzm. Od 1888 roku gazeta była finansowana przez Katolickie
Towarzystwo Prasowe. Na łamach „Gwiazdki‖ debiutowało wielu śląskich
literatów. Byli to m.in.: Karol Miarka, Andrzej Cinciała, Jan Kubisz, Ernest Farnik,
Józef Lompa, Bojko, Perges, Robert Zanibal, Juliusz Ligoń. Średni nakład
tygodnika wynosił 4 i pół tysiąca egzemplarzy.
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[1] Homola I., Prasa Galicji [W:] Prasa Polska 1661-1864, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976, s. 239
[2] Ibidem
[3] Homola I., Op. cit., s. 246
[4] Ogrodzioski W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 116-117
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Dziewiętnastowieczna architektura
Krapkowic
Krapkowice to miasto powiatowe w województwie opolskim. W XIX
wieku przeżywało ono gwałtowny rozwój przemysłowy i architektoniczny.
Zarys historii Krapkowic
Miasto Krapkowice jest położone po obu stronach rzeki Odry
w środkowej części powiatu krapkowickiego. To właśnie tutaj wpada do Odry
wypływająca z Jesionków w Czechach - Osobłoga. Miasto jest położone na
skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: z Opola do Kędzierzyna Koźla i Raciborza oraz z Nysy i Prudnika do Strzelec Opolskich. Obecnie jest
ono siedzibą powiatu i zamieszkuje je prawie 18 tysięcy ludzi na powierzchni
21 km2. Po raz pierwszy wzmiankowane było w XIII wieku, pod nazwą
starosłowiańską Chrakowiece (od nazwiska Chrapek), wspominana jest
wtedy również, po raz pierwszy osada rybacka Otmęt, będąca dziś dzielnicą
Krapkowic. Przypuszcza się, że już w XIII wieku zamek w Otmęcie był
w posiadaniu zakonu templariuszy. W starożytności przebiegał w rejonie
Krapkowic szlak łączący Cesarstwo Rzymskie z Morzem Bałtyckim. Prawa
miejskie
na
prawie
magdeburskim
Krapkowice
otrzymały
najprawdopodobniej w 1275 roku z rąk księcia opolskiego Władysława.
W 1330 roku po raz pierwszy wzmiankowany był kościół w Krapkowicach,
który w okresie od 1537 roku do 1629 znajdował się w rękach protestantów.
W pierwszej połowie XVI wieku Krapkowice przechodzą pod jurysdykcje
Habsburgów, którzy po kilkudziesięciu latach sprzedają je rodzinie Redernów.
Rodzina ta miała niebagatelny wpływ na życie miasta. To właśnie w czasie jej
panowania miasto przeżywało dynamiczny rozwój, na Odrze między
Krapkowicami, a Otmętem powstał drewniany most łączący oba miasteczka.
Niestety w czasie wojny trzydziestoletniej, przez miasteczko przechodzą różne
wojska, a w 1638 roku prawie całe spłonęło. W 1742 roku Krapkowice zostały
włączone w obręb państwa Pruskiego. W 1765 po wygaśnięciu linii Redernów
nowym właścicielem został Karol Wilhelm von Haugwitz.
Krapkowice w XIX wieku
Pierwsza połowa XIX wieku to dramatyczny okres w dziejach Krapkowic.
Liczba mieszkańców w 1834 wynosiła zaledwie 2157. Miasto wielokrotnie
niszczyły pożary, w latach: 1841, 1852 i 1854. Po ostatnim z nich, rozebrano
ruiny spalonego ratusza, który już nigdy nie powrócił na krapkowicki rynek.
Klęska głodowa, jaka nawiedziła Śląsk w 1847 roku, nie ominęła Krapkowic.
Dopiero lata 70-te przyniosły pewną poprawę. Po przegranej przez Francję
wojnie z Prusami w 1871 roku, zaczęła napływać kontrybucja wojenna
z pokonanego kraju przeznaczona na rozwój Prus. Rozpoczęło to czasy
prosperity miasta, które wkroczyło w XX wiek z nowo wybudowanym, po 146
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latach, mostem, który stanął nad Odrą jeszcze we wrześniu 1887 r. i połączył
Krapkowice z Otmętem. W grudniu 1896 r. prywatna spółka: Lenz und
Compagnie przy wsparciu miejskiego magistratu, wybudowała i uruchomiła
linię kolejową biegnącą od Prudnika, przez Krapkowice do Gogolina.
Tymczasem w mieście pojawił się Adolf Baron, aplikant sądowy z Wrocławia,
który okazał się niezwykłym wizjonerem. W maju 1898 r. objął on funkcję
burmistrza. Przełom wieków XIX i XX był dla Krapkowic okresem intensywnego
rozwoju. Miasto rozrastało się, przybywali ludzie poszukujący tu pracy.
Natychmiast zaczęły powstawać zakłady przemysłowe. W 1894 roku
wybudowano szpital, który posiadał urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe
i łaźnie. Dzięki poprawie komunikacji nastąpił rozwój przemysłu. Regulacja
biegu Odry i budowa śluzy przyczyniły się do rozwoju transportu rzecznego, co
z kolei zwiększyło atrakcyjność tych terenów i spowodowało gwałtowny
rozwój handlu. Nowy burmistrz słusznie uznał jednak, że samo położenie nie
przyniesie miastu pieniędzy. Dlatego na własną rękę zaczął szukać źródeł
dochodów dla miasta i szybko znalazł na to sposób. Przede wszystkim
ściągnął do Krapkowic inwestorów. Już w 1900 r. powstała tu papiernia: Nieß
und Werle, dzięki czemu do kasy gminy popłynęły znacznie pieniądze
z podatku. Wytwarzała ona m.in. półprodukty do innych fabryk oraz papier
gazetowy. Niedługo po tym zdecydowano o utwardzeniu brzegów Odry, co
umożliwiło transport towarów rzeką i ich szybki rozładunek do miejscowych
zakładów. To wszystko sprawiło, że ponad 100 lat temu Krapkowice zaczęły
się rozwijać w tempie niespotykanym dotychczas na Śląsku. Własnością
miasta były okoliczne wioski, lasy, folwarki, a także browar miejski, młyny,
cegielnie i 3 palarnie wódki. Działały zakłady przemysłowe i kamieniołomy
wapienne.
Na rynku, który tętnił życiem, można było spotkać tłumy
spacerowiczów i handlarzy, którzy rozkładali się ze swoim towarem.
Kamienice otaczały rynek tworząc kształt prostokąta – na piętrach
znajdowały się mieszkania, a na parterze sklepy i apteki. Szybki rozwój miasta
sprawił, że masowo zaczęli tutaj przyjeżdżać ludzie w poszukiwaniu pracy.
Burmistrz Baron, żeby ich tutaj zatrzymać na stałe, zakazał budowy hoteli
robotniczych. Zamiast tego zalecał budowanie domów.
Architektura dziewiętnastowieczna Krapkowic
Do budowli zbudowanych w Krapkowicach w XIX wieku zaliczamy
najważniejsze budynki i obiekty miasta na przestrzeni dziejów. Okres XIX wieku
to okres najbardziej dynamicznego rozwoju tak samego miasta jak i jego
okolic, co doskonale widać po opisywanych niżej budynkach i innych
budowlach.


Zakłady Papiernicze
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Data wybudowania: 1898 rok, produkcja papieru rozpoczęta w 1901 roku.
Inwestor: Niess u. Werle z Wrocławia.
Zakłady papiernicze w Krapkowicach są jednym z najstarszych i działających
do dziś, zakładów przemysłowych na Opolszczyźnie. Bryłę jednej z budowli
przemysłowych wieńczy oryginalna wieża.


Kościół Miłosierdzia Bożego

Data wybudowania: 1858 r.
Inwestor: Gmina ewangelicka
Ewangelicy w 1826 roku otrzymawszy pozwolenie z biura cesarza Prus na
budowę kościoła, rozpoczęli zbiórkę funduszy na jego konstrukcję. W 1854
roku odbyło się uroczyste położenie kamienia węgielnego, a 8 listopada 1858
r. nastąpiło jego poświęcenie. Kościół zamknięto w 1960 r. z powodu
niewielkiej liczby ewangelików, by w 2004 roku otworzyć go na nowo.
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Kirkut

Data wybudowania: 1824 r.
Inwestor: Krapkowicka gmina Żydowska (gmina filialna opolskiego okręgu
synagogalnego)
Cmentarz znajduje się na uboczu, nad rzeką Odrą. Teren jest ogrodzony
murem kamiennym. Zamiast cmentarnej bramy jest jedynie wyłom w murze.
Zachowało się około 50 nagrobków. Znajdują się na nich hebrajskie
i niemieckie inskrypcje.


Most na Odrze

Data wybudowania: 1887 r.
Inwestor: miasto Krapkowice
Uroczyste otwarcie i poświęcenie nastąpiło we wrześniu 1887 roku, koszt
budowy wyniósł 186 tysięcy marek.
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Śluza na Odrze

Data wybudowania: przełom XIX i XX wieku.
Inwestor: miasto Krapkowice


Piece wapiennicze

Data wybudowania: XIX wiek
Inwestor: Rodzinavon Haugwitz
Wraz z rozwojem przemysłu wapienniczego również w Krapkowicach
wzniesiono w XIX w. zespół pieców wapienniczych. W piecach tych
wykonanych z kamienia łamanego, cylindrycznych lub kwadratowych, o
ścianach zwężających się ku górze, wypalano wapno.


dom zakonny elżbietanek
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Data wybudowania: 1866 r.
Inwestor: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Bibliografia
Lesiuk W., Lis M., Zakłady papiernicze w Krapkowicach, Opole1981
Chrząszcz J. P., Historia miasta Krapkowice na Górnym Śląsku, Krapkowice 2011
Sikorski M., Skarby Ziemi Krapkowickiej zabytki i historia, Krapkowice 2011
Sikorski M., Ziemia Krapkowicka w kręgu zabytków i historii, Krapkowice bdw
Niepala J., Życie codzienne mieszkaoców Krapkowic w XIX wieku (praca podyplomowa)
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Bundesliga 2012/2013. Runda 2
Przerwa zimowa i przy okazji transferowa, obfitowała w Bundeslidze nie
w spektakularne roszady, a raczej w dobrze przemyślane i potrzebne ruchy
transferowe. Najważniejszą jednak informacją tej zimy była wiadomość
o zajęciu posady trenera Bayernu Monachium w przyszłym sezonie przez,
byłego trenera Barcy - Pepe Guardiolę.
W okienku transferowym, pomiędzy rundami kluby Bundesligi wydały
łącznie 39.100.000 €, co jest sumą, jak na realia niemieckiej piłki, bardzo dużą.
Suma przychodów wyniosła natomiast 24.080.000 €.
Zdaniem ekspertów, po raz kolejny Bundesliga zyskała na transferach,
pomimo odejścia kilku uznanych nazwisk, na czele z Lewisem Holtbym
z Schalke, swoja drogą suma odstępnego była dość śmieszna w porównaniu
z realną wartością tego młodego i niezwykle utalentowanego pomocnika.
Innymi ważniejszymi graczami, którzy opuścili Bundesligę byli Renato Augusto
z Leverkusen (kupiony przez Aptekarzy aż za 5.5 mln. €.), który mimo
obiecującego początku, w obliczu plagi kontuzji, nie potrafił przebić się
nawet do pierwszej jedenastki i Zdravko Kuzmanowić (kupiony przez VFB za
horrendalne 8.000.000 €), który tak jak Augusto miał być gwiazdą, a skończyło
się tylko na zapowiedziach i odejściu do Interu.
Trzy czołowe drużyny- BVB, Bayern i Bayer, nie dokonały wielkich
wzmocnień, choć wypożyczenie Sahina i sprzedaż do Wolfsburga Perisica
przez BVB można uznać za bardzo ciekawe. Oprócz tego Dortmund pozbył
się również młodego Chrisa Löwe. Bayern nie odznaczył się aktywnością na
rynku transferowym, za to zakomunikował o zakontraktowaniu na kolejny
sezon, jako trenera Pepe Guardiolę, co wywołało medialna burzę, nie tylko
w Niemczech. Bayer oprócz sprzedaży Augusto, pozbył się Pamica,
a sprowadził polskiego zawodnika Arkadiusza Milika z Górnika Zabrze.
Zespołami które nie poczyniły większych roszad w składzie zostały
Borussia M’Gladbach, która wypożyczyła tylko de Camargo do Hoffenheim,
Werder Brema, który do siebie ściągnął obiecującego Chorwata Pavlovica,
Sc Freiburg który pozbył się niechcianego Dembele, a sprowadził Zucka
z Lautern oraz Hamburg, który wypożyczył Scharnera do Wigan.
Schalke, jak już pisałem straciło Holtby’ego, ale w jego miejsce
sprowadziło znanego już z występów w Herthcie Berlin Raffaela i pomocnika
Lyonu Michaela Bastosa. VFB Stuttgart z kolei ściągnął z Manchesteru United
meksykańskiego napastnika Machedę, z Wolfsburga obrońcę Felipe oraz kupił
obiecującego rumuńskiego pomocnika Maxima. Do niezwykle ciekawych
rozwiązań doszło w Hannoverze, gdzie zakontraktowano Szwajcara
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z Arsenalu – Johana Djourou, kupiono bocznego obrońcę Pocognoliego
z Standardu Liege, Brazylijczyka France oraz ciekawego Hoffmana
z Duisburga. W Wolfsburgu oprócz zakupu Perisica, będącego najdroższym
transferem tej zimy, dokonano wietrzenia składu.
Do rewolucji natomiast doszło w TSV Hoffenheim, które wydało, aż 11.8
miliona Euro, sprowadzając kilku ciekawych graczy na czele z legendarnym
bramkarzem PSV Gomesem, dobrym obrońcą Abrahamem z Getafe,
Polańskim z Mainz, Acquahem z Palermo i de Camargo z Gladbach.
Zobaczymy, czy ten w sumie dość ciekawy zaciąg pomoże utrzymać 1 ligę
w Hoffenheim. Mainz w miejsce sprzedanego polaka sprowadziło
reprezentanta Danii Nikiego Zimlinga. Nurnberg sprowadziło kolejnego
Japończyka, a Frankfurt wypożyczył niechcianych w Wolfsburgu Russa
i Lakica.
Augsburg zakontraktowało natomiast pozostającego bez klubu
Tchoyi’ę, Dusseldorf paru mniej znanych zawodników, a Furth za milion Euro
kupiło napastnika Djurdjica.
Najważniejsze
transfery
(http://www.sportowefakty.pl):

stycznia

w

Bundeslidze

1. Nuri Sahin (Real Madryt -> Borussia Dortmund, wypożyczenie)
2. Lewis Holtby (Schalke 04 -> Tottenham Hotspur, 1,75 mln)
3. Ivan Perisić (Borussia Dortmund -> VfL Wolfsburg, 7,5 mln)
4. Michel Bastos (Olympique Lyon -> Schalke 04, wypożyczenie)
5. Zdravko Kuzmanović (VfB Stuttgart -> Inter Mediolan, 1,2 mln)
6. Federico Macheda (Manchester United -> VfB Stuttgart, wypożyczenie)
7.
Raffael
(Dynamo
Kijów
->
Schalke
04,
wypożyczenie)
8. Renato Augusto (Bayer Leverkusen -> Corinthians Sao Paolo, 3,5 mln)
9. Johan Djourou (Arsenal Londyn -> Hannover 96, wypożyczenie)
10. Igor de Camargo (Borussia M‘Gladbach -> 1899 Hoffenheim,
wypożyczenie)
11. Alexandru Maxim (Pandurii Targu Jiu -> VfB Stuttgart, 1,5 mln)
12. Arkadiusz Milik (Górnik Zabrze -> Bayer Leverkusen, 2,5 mln)
13. Sebastien Pocognoli (Standard Liege -> Hannover 96, 2 mln)
14. Eugen Polanski (FSV Mainz -> 1899 Hoffenheim, 3 mln)
15.
Maza
(VfB
Stuttgart
->
CF
America,
2
mln)
16. Heurelho Gomes (Tottenham Hotspur -> 1899 Hoffenheim, wypożyczenie)
17.
Hendrick
Zuck
(FC
K‘lautern
->
SC
Freiburg,
1,2
mln)
18.
Niki
Zimling
(Club
Brugge
->
FSV
Mainz,
2
mln)
19. David Abraham (Getafe CF -> 1899 Hoffenheim, 3 mln)
20. Marvin Compper (1899 Hoffenheim -> ACF Fiorentina, 0,2 mln)
21. Srdjan Lakić (VfL Wolfsburg -> Eintracht Frankfurt, wypożyczenie)
22. Emanuel Pogatetz (VfL Wolfsburg -> West Ham United, wypożyczenie)
23. Afriyie Acquah (US Palermo -> 1899 Hoffenheim, 2,5 mln)
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24. Andre Hoffmann (MSV Duisburg -> Hannover 96, 0,8 mln)
25. Dong Won-Ji (Sunderland -> FC Augsburg, wypożyczenie)
26. Paul Scharner (Hamburger SV -> Wigan Athletic, wypożyczenie)
27. Marco Russ (VfL Wolfsburg -> Eintracht Frankfurt, wypożyczenie)
28. Mitchell Weiser (Bayern Monachium -> FC K‘lautern, wypożyczenie)
29. Mu Kanazaki (Nagoya Grampus -> FC Nuernberg, za darmo)
30. Felipe Lopes (VfL Wolfsburg -> VfB Stuttgart, wypożyczenie)

PRZEGLĄD DRUŻYN Z BUNDESLIGI
Drugi w historii EMPIRESILESIA przedsezonowy przegląd Bundesligi.
A w nim: klub, który po 28 latach powraca do Bundesligi, drużyna z małego
miasteczka, która w zeszłym sezonie grała w barażach oraz klub ze stolicy.
Mamy, więc zespoły z drugiej części tabeli, co wcale nie znaczy, że są one
skazane na porażkę!
Eintracht Braunschweig (Kadra: 26; Śred. wieku: 26.5; Wycena: 23.400.000 €;
Śred. na zawod.: 900.000 €)
Trener: Torsten Lieberknecht (39)
Prawdopodobny skład: Davari = Correira – Bicakcic – Reichel = Caligiuri
(Kratz) – Theuerkauf – Elabdellaoui – Hochscheidt – Boland = Kumbela – Oehrl
(Jackson)
Przyszli: Marco Caligiuri (za darmo, Mainz 05); Omar Elabdellaoui (?, Man City
U21); Jan Hochscheidt ( 400 000, Erzgebirge Aue); Torsten Oehrl (500 000, FC
Augsburg); Simeon Jackson ( za darmo, Norwich). 900.000 €
Odeszli: ———–
Po 28 latach znów będzie nam dane zobaczyć Brunszwik najnowszym
sezonie Bundesligi, to jednak pewny kandydat do spadku. Drużyna, która
awansowała do niemieckiej najwyższej klasy rozgrywkowej, posiada po prostu
zbyt słabą kadry, aby skutecznie walczyć o utrzymanie. Wzmocnienia
dokonane przez działaczy również nie powalają na kolana. Największym
wzmocnieniem jest niewątpliwie doświadczony Caligiuri. Zbyt wąska kadra,
praktycznie zero doświadczenia w grze w 1. Bundeslidze i słabi piłkarze,
zwiastują drużynę do pewnego spadku.
Typ SportoweFakty.pl: 18 miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 18 miejsce
Hertha BSC Berlin (Kadra: 28; Śred. wieku: 25,8; Wycena: 41.800.000 €; Śred. na
zawod.: 1.492.857 €)
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Trener: Jos Luhukay (50)
Prawdopodobny skład: Kraft = Pekarik – Brooks – Langkamp – van den Bergh
= Lustenberger (Niemeyer) – Hosogai (Kluge) = Baumjohann (Schulz, Ben –
Hatira) – Ronny = Lasogga (Sahar) – Ramos (Allagiu)
Przyszli: Sebastian Langkamp (za darmo, FC Augsburg); Hajime Hosogai
(1.000.000, Bay. Leverkusen); Johannes van den Bergh (za darmo, F.
Düsseldorf); Alexander Baumjohann ( za darmo, 1.FC K´lautern). 1.000.000 €
Odeszli: ——Zwycięzca
2
Bundesligi
w
tym
sezonie
będzie
drużyną
nieprzewidywalną, kilku ciekawych grajków i solidna formacja ofensywna,
mogą jednak nie wystarczyć na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Hertha to klub z Tych, które są za mocne na drugą ligę, a za słabe na
pierwszą. Kibice z Berlina po raz kolejny będą jednak trzymać kciuki za
drużynę, która ma szanse przetrwać 1 sezon. Transfery jakich dokonali
działacze klubu ze stolicy to zakontraktowanie dwóch solidnych obrońców,
oraz dwóch ciekawych pomocników, którzy na pewno wzmocnią drugą linię.
Ale czy to wystarczy, czy po raz kolejny jedenastka z Berlina nie okaże się za
słaba. Zobaczymy.
Typ SportoweFakty.pl: 15. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 16 miejsce
TSG 1899 Hoffenheim (Kadra: 33; Śred. wieku: 23,7; Wycena: 63.300.000 € ;
Śred. na zawod.: 1.918.182 €)
Trener: Markus Gisdol (43)
Prawdopodobny skład: Casteels (Wiese) = Beck – Abraham – Vestergaard
(Delpierre) – Johnson (Edson) = Rudy – Polanski (Weis) – Salihovic – Firmino =
Modeste (Tarik, Schipplock) – Volland (Derdyiok)
Przyszli: Tarik Elyounoussi (3.000.000, Rosenborg BK); Igor de Camargo
(1.400.000, Bor. M‘gladbach); Anthony Modeste (Bordeaux, 3.000.000 €).
8.400.000 €
Odeszli: Stephan Schröck, Daniel Williams, Joselu (wyp.), Knowledge Musona
(wyp.), Takashi Usami, Patrick Ochs, de Camargo. 3.000.000 €
TSG to wciąż solidna marka. Zeszły sezon jednak to kompletna klapa
w wykonaniu klubu, w związku z czym działacze podjęli decyzję o sporych
zmianach w drużynie. Przyszedł między innymi Modeste, jako bardzo solidne
wzmocnienie ataku. Do końca okienka transferowego jakieś ruchy powinien
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jeszcze TSG przeprowadzić, ale kadra już nie wygląda źle, co powinno
zapewnić spokojne utrzymanie w Bundeslidze.
Typ SportoweFakty.pl: 12 miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 13 miejsce
FC Augsburg (Kadra: 28; Śred. wieku: 25,5; Wycena: 31.350.000 €; Śred. na
zawod.: 1.119.643 €€)
Trener: Markus Weinzierl (38)
Prawdopodobny skład: Amsif = Verhaegh – Klavan – Calssen-Bracker –
Ostrzolek (de Jong) = Holhauzer (Vogt) – Baier – Moravek – Werner (Hahn) =
Molders – Altintop
Przyszli: Raphael Holzhauser (300.000 wyp., VfB Stuttgart); Halil Altintop ( za
darmo, Trabzonspor). 500.000 €
Odeszli: Sebastian Langkamp; Torsten Oehrl; Ja-Cheol Koo; Knowledge
Musona; Dong-Won Ji. 500.000 €
Augsburg, to drugi niemal pewny kandydat do spadku. Brak jakichś
istotnych wzmocnień i strata dwóch czołowych azjatyckich graczy, stawiają
drużynę Weinzierla na straconej pozycji. Działacze klubowi zapowiadają
wzmocnienia, jednak musiałyby być one naprawdę solidne i to na każdą
linię, bo kadra zespołu nie wygląda nawet dobrze. Najjaśniejsze jej punkty to
na pewno utalentowany Holhauzer, doświadczony Altintop i utalentowany
Moravek.
Typ SportoweFakty.pl: 12. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 17. miejsce
SV Werder Bremen (Kadra: 30; Śred. wieku: 23,8; Wycena: 64.200.000 €; Śred.
na zawod.: 2.140.000 €)
Trener: Robin Dutt (48)
Prawdopodobny skład: Mielitz = Selassie (Fritz) – Caldirola (Lukimya) – Prodl
(Pavlovic) – Schmitz = Ignjovski (Trybull) – Makiadi (Bargfrede) – Junuzovic
(Ekici) – Hunt = Petersen (Elia, Akpala) – Arnautovic (Füllkrug)
Przyszli: Nils Petersen (3.000.000, Bayern München); Cédric Makiadi ( 3.000.000,
SC Freiburg); Luca Caldirola (2.250.000, Inter Mailand). 8.250.000 €
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Odeszli: Christian Vander (kk); Sokratis (9.950.000, BVB); Kevin de Bruyne;
Avdic. 9.750.000 €
Brema w coraz większej opresji. Mecze kontrolne oraz odpadnięcie
z 1 rundy Pucharu Niemiec, mogą wskazywać na postępujący dalej upadek
tego zasłużonego klubu, trzeba również dodać że w erze po Schafie skład
drużyny ciągle nie wygląda bardzo źle. Tacy piłkarze jak Arnautovic, Hunt,
Makiadi, czy Elia to uznane nazwiska, które mogą zapewnić odpowiedni
poziom. Ale coś w tej drużynie nie działa, tak jak powinno i wydaje się, że
wina leży po trochu we wszystkich strukturach klubu, to wielka szkoda, że ten
zasłużony klub musi bronić się przed spadkiem.
Typ SportoweFakty.pl: 16. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 14. miejsce

FSV Mainz 05 (Kadra: 27; Śred. wieku: 26,6; Wycena: 38.850.000 €; Śred. na
zawod.: 1.438.889 €)
Trener: Thomas Tuchel (39)
Prawdopodobny skład: Wetklo = Pospech (Koch) – Bungert – Noveski (Diaz) –
Fathi = Baumgartlinger (Moritz) – Zimling – Soto – Muller = Okazaki (Polter) –
Choupo-Moting (Parker, Schahin)
Przyszli: Christoph Moritz ( za darmo, Schalke 04); Julian Koch (600.000, BVB);
Shinji Okazaki (1.500.000, VfB Stuttgart), Sebastian Polter (750.000, VfL
Wolfsburg); Dani Schahin (Fortuna, 1.500.000 €). 5.250.000 €
Odeszli: Kirchhoff; Szalai; Ivanschitz; Risse; Caligiuri; Ujah 11.250.000 €
Mainz to jak zwykle wielka niewiadoma. Ciekawa drużyna, w dodatku,
chyba mocniejsza niż przed rokiem. Ciekawe, czy drużyna pod wodzą
Tuchela zaskoczy, czy będzie walczyć o utrzymanie. Do zespołu trafili gracze
dobrzy, choć strata Szalaia, Kirchoffa i niezrozumiałe pozbycie się Ivanschitza
będą dużą stratą dla drużyny.
Typ SportoweFakty.pl: 15. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 15. miejsce
VfB Stuttgart (Kadra: 29; Śred. wieku: 24,9; Wycena: 96.375.000 €; Śred. na
zawod.: 3.323.276 €)
Trener: Bruno Labbadia (47)
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Prawdopodobny skład: Ulreich (Kirschbaum) = Sakai – Tasci (Schwaab) –
Niedemeier (Rudiger) – Rausch (Molinaro)= Kvist (Boka, Funk) = Gentner
(Sarerer, Rojas) – Leitner (Traore) = Harnik (Maxim, Didavi) – Abdellaoue
(Torun) = Ibisevic (Cacau)
Przyszli: Thorsten Kirschbaum (za darmo, E. Cottbus); Daniel Schwaab (za
darmo, Bay. Leverkusen); Gotoku Sakai (1.200.000, Albirex); Konstantin Rausch
(za darmo, Hannover 96); Mohammed Abdellaoue (3.500.000, Hannover 96);
Moritz Leitner (500.000 wyp., BVB); Marco Rojas (za darmo, Melbourne);
Sercan Sararer (za darmo, Greuther Fürth). 5.200.000 €
Odeszli: Marc Ziegler (kk); Shinji Okazaki; Raphael Holzhauser (wyp.); Felipe;
Federico Macheda. 2.300.000 €
Zespół Labbadii w okienku transferowym dokonał szeregu bardzo
dobrych transferów. Wzmocniona została każda formacja, a tacy piłkarze jak
Leitner, Rausch czy Abdellaoue, mogą być prawdziwymi objawieniami.
Drużyna Stuttgartu w nadchodzącym sezonie może, więc stać się
objawieniem rozgrywek, tak krajowych, jak i europejskich, bo przecież
zakwalifikowała się ona do Ligi Europejskiej.
Typ SportoweFakty.pl: . miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 6. miejsce

VfL Wolfsburg (Kadra: 30; Śred. wieku: 25.1; Wycena: 45.100.000 €; Śred. na
zawod.: 1.503.333 €)
Trener: Dieter Hecking (48)
Prawdopodobny skład: Benaglio (Grün) = Ochs – Klose – Naldo (Felipe) –
Rodriguez (Schafer) = Trasch (Hasebe, Polak, Cigerci, Medojevic) – Vierinha
(Caligiuri) – Diego (Koo) – Perisic = Dost (Jonsson) – Helmes (Olic, Sio)
Przyszli: Max Grün (400.000, Greuther Fürth); Daniel Caligiuri (2.500.000, SC
Freiburg); Timm Klose (6.000.000, 1.FC Nürnberg); Felipe, . 8.900.000 €
Odeszli: Simon Kjaer; Vaclav Pilar; Thomas Kahlenberg; Marco Russ; Sebastian
Polter. 3.500.000 €
Drużyna z miasta Volkswagena to drużyna jak zwykle z ogromnymi
ambicjami. Trener Hecking dokonał przede wszystkim ciekawego
wzmocnienia w obronie, pod postacią Klosego, a w kontekście
przeprowadzki Gustavo z Bayernu, linia defensywna Wolfsburga, będzie
wyglądała bardzo dobrze. W ofensywie trener Vfl również nie ma co
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narzekać, a jeśli ich wielki reżyser Diego będzie w formie to spokojnie Liga
Europejska jest w zasięgu klubu.
Typ SportoweFakty.pl: 5. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 7. miejsce

FC Nürnberg (Kadra: 30; Śred. wieku: 24; Wycena: 45.350.000 €; Śred. na
zawod.: 1.511.667 €)
Trener: Armin Reutershahn (53)
Prawdopodobny skład: Schafer = Chandler – Pogatetz – Nilsson – Pinola
(Plattenhard) = Balitsch (Feulner) – Gebchart (Mak) – Kioyotake – Drmic
(Frantz) = Esswein – Pekhart (Ginczek)
Przyszli: Daniel Ginczek (1.500.000, BVB); Emanuel Pogatetz (za darmo, VfL
Wolfsburg); Josip Drmic. 3.000.000, FC Zürich). 4.500.000 €
Odeszli: Timmy Simons; Timm Klose; Sebastian Polter. 6.500.000 €
Nurnberg, to jak zwykle wielka niewiadoma. Co prawda wymienili
pewnego Klose, za mającego już swoje najlepsze lata za sobą Pogatetza oraz
z niezrozumiałych powodów stracili Simonsa, to sprowadzili dobrego Drmica
i utalentowanego Ginczka. Pierwszy skład drużyny z Norymbergi wygląda
naprawdę solidnie, niestety trener nie dysponuje rozwiniętą ławką
rezerwowych, co w toku sezonu może się zemścić.
Typ SportoweFakty.pl: 14. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 12. miejsce
Hannover 96 (Kadra: 30; Śred. wieku: 25.1; Wycena: 73.075.000 €; Śred. na
zawod.: 2.435.833 €)
Trener: Mirko Slomka (45)
Prawdopodobny skład: Zieler = Sakai – Marcelo (Schluz, Felipe) – Sane
(Haggui) – Pocognoli (Pander) = Stindl (Franca) – Schmiedebach (Prib) –
Huszti – Bittencourt (Hoffamnn) = Diouf (Schlaudraff) – Konan (Sobiech)
Przyszli: Salif Sané (2.000.000, Nancy); Edgar Prib (2.500.000, Greuther Fürth);
Leonardo Bittencourt (2.800.000, BVB); Marcelo (3.000.000, PSV). 10.300.000 €
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Odeszli: Mohammed Abdellaoue; Johan Djourou, Konstantin Rausch; Sérgio
da Silva Pinto; Mario Eggimann. 3700.000 €
Hannover to drużyna prowadzona niezwykle mądrze, jak co roku
działacze klubu, dokonali ciekawych roszad w składzie. Odszedł
doświadczony Pinto, Rausch oraz napastnik Abdellaoue, a w ich miejsce
sprowadzono z ligi francuskiej środkowego obrońcę Sane oraz drugiego
środkowego defensora w osobie Marcelo z PSV i dwóch obiecujących
pomocników. Co najważniejsze udało się utrzymać w klubie doskonałego
Dioufa. Kadra zespołu jest niezwykle wyrównana i solidna, więc drużyna
Slomki, jak co roku powinna walczyć o europejskie puchary.
Typ SportoweFakty.pl: 9. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 5. miejsce

Borussia Mönchengladbach (Kadra: 26; Śred. wieku: 24,7; Wycena: 94.025.000
€; Śred. na zawod.: 3.616.346 €)
Trener: Lucien Favre (55)
Prawdopodobny skład: ter Stegen = Jantschke – Dominguez (Daems) – Stranzl
(Brouwers) – Wendt = Nordtveit (Kramer) – Xhaka (Arango, Rupp) – Herrmann
– Raffael = de Jong (Mlapa, Younes) – Kruse (Hrgota)
Przyszli: Max Kruse (2.500.000, SC Freiburg); Raffael (5.000.000, Dynamo Kiew);
Christoph Kramer (200.000 wyp, Bay. Leverkusen). 7.700.000 €
Odeszli: Mike Hanke; Igor de Camargo. 1.710.000 €
Trener Favre dostał w końcu swoich wymarzonych graczy Raffaela
i Krusego, którzy wraz z resztą zespołu powinni stworzyć ciekawą
i nieprzewidywalną drużynę. Jeśli obrona będzie szczelna, a ma ku temu
doskonałe podstawy, pomoc będzie kreatywna, a duet de Jong – Kruse
eksploduje skutecznością, to Borussia może walczyć o pierwszą szóstkę.
Typ SportoweFakty.pl: 8. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 6. miejsce
Hamburger SV (Kadra: 32; Śred. wieku: 25; Wycena: 97.700.000 €; Śred. na
zawod.: 3.053.125 €)
Trener: Thorsten Fink (45)
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Prawdopodobny skład: Adler (Drobny) = Diekmeier – Westermann
(Mancienne, Rajkovic) – Djourou (Sobiech, Scharner) – Jansen = Badelj
(Kacar, Rincon) – Beister – Jiracek (Skjelbred) – Hakan (Tesche) – Aogo
(Ilicevic) – van der Vaart (Arslan) = Rudnevs (Zoua)
Przyszli: Johan Djourou (750.000 wyp, Arsenal); Jacques Zoua (1.000.000, FC
Basel); Paul Scharner (kwyp, Wigan); Hakan Calhanoglu (kwyp., Karlsruher
SC); Robert Tesche (kwyp., F. Düsseldorf); Lasse Sobiech (BVB, 1.200.000 €)
2.950.000 €
Odeszli: Heung-Min Son; Jeffrey Bruma; Berg. 10.100.000 €
Drużyna z północnych Niemiec ma poważne problemy finansowe
i w dodatku przepłacaną kadrę, która jednak wciąż na papierze nie wygląda
źle. Dalsze wzmocnienia uzależnione są od wietrzenia składu, a potrzebne są
przede wszystkim w ataku. Czy van der Vaart i spółka zwojują coś zobaczymy,
ale górna połowa tabeli jest w ich zasięgu.
Typ SportoweFakty.pl: 11. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 13. miejsce
Eintracht Frankfurt (Kadra: 27; Śred. wieku: 24,3; Wycena: 74.550.000 €; Śred.
na zawod.: 2.761.111 €)
Trener: Armin Veh (52)
Prawdopodobny skład: Trapp (Wiedwald)= Jung (Celozzi)– Zambrano–
Anderson (Russ) – Oczipka = Rode (Lanig) – Schwegler (Flum) – Aigner
(Schrock) – Meier (Kittel) – Inui = Joselu (Rosenthal, Lakic)
Przyszli: Johannes Flum (2.200.000, Freiburg); Jan Rosenthal (za darmo,
Freiburg); Stephan Schröck (za darmo, TSG); Marco Russ (400 000, Wolfsburg);
Felix Wiedwald ( za darmo, Duisburg); Joselu (wyp., TSG) 900.000 €
Odeszli: Occean; Matmour;
Wysoka
pozycja
zeszłorocznego
beniaminka
była
dużym
zaskoczeniem, ale już w tym sezonie powtórzenie ostatniego wyczynu, wydaje
się niemal niemożliwe. Mimo bardzo ciekawych wzmocnień, szczególnie
w ofensywie, dwójka zawodników Freibruga, obiecujący Joselu, to drużyna
Veha będzie typowym średniakiem.
Typ SportoweFakty.pl: 11. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 9. miejsce
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SC Freiburg (Kadra: 26; Śred. wieku: 24,0; Wycena: 61.300.000 €; Śred. na
zawod.: 2.357.692 €)
Trener: Christian Streich (48)
Prawdopodobny skład: Baumann = Mujdza (Sorg, Hedenstad)– Diagne
(Hohn)– Ginter (Jullien) = Fernandes – Coquelin (Guede) – Schuster =
Schmid (Klaus) – Pilar (Zuck) – Mehmedi = Hanke – Freis
Przyszli: Felix Klaus (Fürth, 1.300.000 €); Mike Hanke (M‘Gladbach, za darmo);
Francis Coquelin (Arsenal, wyp.);
Christopher Jullien (Auxerre, za darmo); Gelson Fernandes (Sporting, 500.000
€ ); Vaclav Pilar (Wolfsburg, wyp.); Admir Mehmedi (Dynamo Kijow, wyp.)
Odeszli: Flum, Rosenthal, Kruse, Caligiuri, Makiadi, Jendrisek, Calvente
Druga z drużyn, która niespodziewanie zajęła wysoką lokatę i podobnie
jak Frankfurt dokonała ciekawych wzmocnień, jednak w odróżnieniu od
konkurenta, również straciła paru dobrych zawodników. Działacze zespołu
z Fryburga, sprowadzili m.in. Fernandesa, młodego i obiecującego Coquelina
oraz ofensywnych Mehmediego i Pilara z Wolfsburgu. I podobnie jak
poprzednik, drużyna Streicha będzie miała bardzo ciężko z powtórzeniem
zeszłorocznego wyniku.
Typ SportoweFakty.pl: 7. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 10. miejsce

FC Schalke 04 (Kadra: 27; Śred. wieku: 24,6; Wycena: 160.800.000 €; Śred. na
zawod.: 5.955.556 €)
Trener: Jens Keller (42)
Prawdopodobny skład: Hildebrand = Uchida – Howedes (Santana) – Kyriakos
(Matip) – Fuchs (Kolasianic) = Hoger (Jones) – Neustadter (Annan) = Goretzka
(Clemens, Barnetta) – Draxler (Meyer) = Farfan (Obasi) – Huntelaar (Szalai,
Pukki)
Przyszli: Felipe Santana (BVB, 1.000.000 €); Christian Clemens (1.FC Köln,
2.800.000 €); Ádám Szalai (Mainz, 8.000.000 €); Leon Goretzka (VfL Bochum,
3.300.000 €); Annan (powrót z wyp.)
Odeszli: Moritz, Bastos, Metzelder, Marica, Jurado, Affelay, Escudero, Raffael
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Schalke jak zawsze jest bardzo silne, mimo niezrozumiałego pozbycia
się Bastosa, skład wzmocnili obiecujący gracze. Na czele z Clemensem
i przede wszystkim Goretzką. Trener Keller będzie miał w tym sezonie bardzo
solidną drużynę, która ze spokojem powinna znaleźć się w pierwszej czwórce,
a powinna nawet powalczyć z Bayerem o lokatę trzecią.
Typ SportoweFakty.pl: 3. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 4. miejsce
Bayer 04 Leverkusen (Kadra: 26; Śred. wieku: 24,7; Wycena: 129.600.000 €;
Śred. na zawod.: 4.984.615 €)
Trener: Sami Hyypiä (39)
Prawdopodobny skład: Leno = Hilbert (Donati) – Wollscheid – Toprak (Spahic)
– Boenisch (Stafylidis) = L. Bender (Can) – Reinartz (Rolfes) – Sam (Hegeler) –
Castro (Bellarabi) = Son (Kruse) – Kiessling (Milik)
Przyszli: Roberto Hilbert (Besiktas, za darmo); Konstantinos Stafylidis (PAOK,
1.500.000 €); Giulio Donati (Inter, 3.000.000 €); Robbie Kruse (Fortuna,
1.500.000 €); Heung-Min Son (Hamburg, 10.000.000 €); Emir Spahic (Sevilla,
400.000 €); Emre Can (Bayern, 5.000.000 €). 21.400.000 €
Odeszli: Kadlec; Schürrle; Carvajal; Hosogai; Schwaab; Rensing. 34.870.000 €
Bayer to drużyna mocna i ustabilizowana, mimo znacznych osłabień
w postaci Kadleca, Schürrlego i Carvajala. Do drużyny fińskiego trenera za to
dołączyli m. in. obrońcy Hilbert, Spahic i Donati, oraz ofensywni Can i przede
wszystkim Son. Zespół z Leverkusen stać na utrzymanie trzeciego miejsca, ale
czeka ją o to ciężka walka z Schalke. W Lidze Mistrzów może stać się Bayer
czarnym koniem, a już pierwsza kolejka Bundesligi udowodniła, że dwaj wielcy
również muszą mieć się na baczności.
Typ SportoweFakty.pl: 4. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 3. miejsce

Borussia Dortmund (Kadra: 24; Śred. wieku: 24,8; Wycena: 282.700.000 €; Śred.
na zawod.: 11.779.167 €)
Trener: Jurgen Klopp (46)
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Prawdopodobny skład: Weidenfeller = Piszczek – Subotic (Sokratis) – Hummels
– Schmelzer = S. Bender (Kehl) – Gundogan (Sahin) – Kuba (Grosskreutz) –
Mkhitaryan – Reus – Lewy (Aubameyang, Schieber)
Przyszli: Sokratis (Brema, 9.500.000 €); Pierre-Emerick Aubameyang (SaintÉtienne, 13.000.000 €); Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar, 27.500.000 €).
50.000.000 €
Odeszli: Koch; Leitner (wyp.); Santana; Owomoyela; Götze; Bittencourt;
Ginczek. 44.675.000 €
Odejście Götzego to wielki cios tak dla kibiców, jak i działaczy klubu
z Dortmundu, w jego miejsce sprowadzono dwóch zawodników
Aubameyanga i Mkhitaryana, z czego tego ostatniego za rekordowe 27.5
miliona Euro, tę dwójkę uzupełniono obrońcą Sokratisem z Bremy. Dzięki temu
BVB ma dużo lepszą jakościowo kadrę, problem tkwi w tym, że działacze nie
wyciągnęli wniosków z poprzedniego sezonu i nie rozszerzyli jej, a po
sprzedaży Santany i Bittencourta oraz wypożyczeniu Leitnera liczy ona
zaledwie 24 piłkarzy. Po dwóch pierwszych meczach o stawkę i dwóch
gładkich i wysokich zwycięstwach (z Bayernem o Superpuchar 4:2
i w pierwszej kolejce z Augsburgiem 4:0) pewnym jest, że miedzy Bayernem
a BVB rozstrzygnie się walka o 51 Mistrzostwo Ligi Niemieckiej.
Typ SportoweFakty.pl: 2. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 1. miejsce

FC Bayern München (Kadra: 27; Śred. wieku: 25,5; Wycena: 501.650.000 €;
Śred. na zawod.: 18.579.630 €)
Trener: Pep Guardiola (42)
Prawdopodobny skład: Neuer (Starke) = Lahm (Rafinha) – Dante (Kirchoff, van
Buyten) – Boateng (Badstuber) – Alaba (Contento) = Schweinsteiger (Martinez,
Gustavo) – Ribery (Shaqiri) – Kroos (Thiago) – Gotze (Robben, Weiser) = Muller
– Mandzukic (Pizzaro)
Przyszli: Jan Kirchhoff (Mainz, za darmo); Mario Götze (BVB, 37.000.000 €);
Thiago Alcántara (Barcelona 25.000.000 €); Weiser (pow. z wyp.). 62.000.000 €
Odeszli: Can; Gomez; Tymoschuk; Petersen. 23.500.000 €
Bayern to wielki faworyt niedawno rozpoczętego sezonu Bundesligi.
Trener Guardiola, ma do dyspozycji drużynę totalną, dodatkowo wzmocnioną
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Götze i Thiago. Gwiazda Południa to oczywisty kandydat na mistrza, jednak
BVB nie składa broni!
Typ SportoweFakty.pl: 1. miejsce
Typ empiresilesia.c0.pl: 2. miejsce
Ostatnie tygodnie otwartego okienka transferowego, były jak zwykle
mega ciekawe. Bundesliga pobiła kolejne rekordy, rozgrywki zasiliły
niespodziewane
gwiazdy.
Nawet
biedniejsze
kluby
dokonały
wielomilionowych transferów. Bundesliga udowodniła, że jest z roku na rok
silniejsza.
Przed sezonem 2012/2013 wydatki wszystkich klubów Bundesligi łącznie
wyniosły 240,880 mln euro, przy saldzie 99,81. Z kolei w tym sezonie wydano
imponujące, jak na warunki Niemieckiej Ligi 263,255 mln euro, przy saldzie
wynoszącym -58,7 mln euro. Najwięcej jak można było się spodziewać
wydały dwie najlepsze drużyny ostatnich lat. Bayern zakontraktował Goetze i
Thiago za łączną kwotę 69,8 mln euro. Natomiast BVB za okrągłe 50 mln.
zakupiło Sokratisa, Mchitarjana i Aubameyanga. Sporo wydały też Wolfsburg,
Schalke i Bayer, a więc drużyny aspirujące do walki o najwyższe lokaty.
Eintracht Frankfurt i Freiburg pobiły za to swoje rekordy, jeśli chodzi o sumę
wydaną na jednego piłkarza.
W ostatnich tygodniach przed zamknięciem okienka transferowego,
kilka drużyn dokonało spektakularnych transferów. Leverkusen wypożyczyło
znanego napastnika Derdiyoka oraz Polaka Milika do Augsburga. Do
transferowej ofensywy przystąpiło Schalke, które po pozbyciu się Pukkiego
i zupełnie nieudanym początku sezonu, zakontraktowało za przeszło 10
milionów znakomitego Kevina Boatenga z Milanu oraz Aogo z Hamburga.
Transfery tak pierwszego jak i drugiego zawodnika, dodam, że obaj są
doskonale znani niemieckiej publice, wywołały prawdziwą burzę, a samo
Schalke wręcz zwielokrotniło swoje szanse na duże sukcesy w tym sezonie.
Kolejne dwa zespoły tj. Eintracht i Freiburg, również zaskoczyły niedowiarków,
którzy twierdzili, że tylko najbogatsi w Bundeslidze mogą ściągać gwiazdy.
Pierwszy z tych klubów ściągnął gwiazdę Pilzna Vladimira Daridę, z kolei drugi
zespół ściągnął Kadleca ze Sparty Praga oraz dodatkowo doświadczonego
Barnettę z Schalke. W ogóle trzeba zauważyć niezwykle przemyślaną politykę
transferową obu klubów, które sprowadzają piłkarzy uznanych i niedrogich.
Inne kluby nie poczyniły już tak epickich ruchów transferowych.
Hamburg wymienił się z Herthą, za Skjelbreda do HSV przywędrował
obiecujący, tak potrzebny napastnik Lasogga na zasadzie wypożyczenia.
Nurnberg wykupił niechcianego w Wolfsburgu, bardzo doświadczonego
Japończyka Hasebe, a ten ostatni dokonał wietrzenia składu pozbywając się
jeszcze m.in. Helmesa, czy Sio. Nieoczekiwanie klub ze Szwabii sprzedał
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swojego doskonałego i długoletniego obrońcę Serdara Tasci do Spartaka
Moskwa, w jego miejsce sprowadzając Hagguiego z Hannoveru, Werder
próbując się ratować sprowadził napastnika di Santo i Santiago Garcię,
a sprzedając wielkie rozczarowanie Arnautovica. Augsburg w ostatnich
dniach wzmocnił się oprócz wspomnianego wcześniej Milika o znanego już
z boisk Bundesligi Bobadillę oraz Honga, a TSV sprowadziło utalentowanego
Nazario. Trzeba też oczywiście dodać trzy słowa o przeprowadzce Gustavo
z Bayernu do Wolfsburga, co jest jednym z najciekawszych transferów,
w minionym oknie transferowym.
Bundesliga od lat udowadnia swoją rosnącą siłę, już teraz mogącą
zagrozić potentatom z Anglii i Hiszpanii. A to, że nawet biedniejsze kluby
przyciągają świetnych piłkarzy świadczy jak najbardziej na korzyść
Niemieckiej Piłki. Przed nami nowy sezon, pełen emocji, niesamowitych
zagrań i bramek. a kto wygra, mam nadzieję, że lepszy!!!
Najdroższe transfery klubów Bundesligi (w euro):
1. Mario Goetze (Borussia -> Bayern, 37 mln)
2. Henrich Mchitarjan (Szachtar -> Borussia, 27,5 mln)
3. Thiago Alcantara (Barcelona -> Bayern, 25 mln)
4. Andre Schuerrle (Bayer -> Chelsea, 22 mln)
5. Luiz Gustavo (Bayern -> Wolfsburg, 17,5 mln)
6. Mario Gomez (Bayern -> Fiorentina, 15 mln)
7. Pierre-Emerick Aubameyang (St. Etienne -> Borussia, 13 mln)
8. Heung-Min Son (HSV -> Bayer, 10 mln)
– Kevin-Prince Boateng (Milan -> Schalke, 10 mln)
10. Sokratis Papastathopoulos (Werder -> Borussia, 9 mln)
11. Adam Szalai (Mainz -> Schalke, 8 mln)
12. Daniel Carvajal (Bayer -> Real, 6,5 mln)
13. Timm Klose (Nuernberg -> Wolfsburg, 6 mln)
14. Raffael (Dynamo -> Gladbach, 5 mln)
15. Emre Can (Bayern -> Bayer, 5 mln)
16. Michal Kadlec (Bayer -> Fenerbahce, 4,5 mln)
17. Vladimir Darida (Viktoria -> Freiburg, 4 mln)
– Serdar Tasci (Stuttgart -> Spartak, 4 mln)
19. Mohammed Abdellaoue (Hannover -> Stuttgart, 3,5 mln)
– Vaclav Kadlec (Sparta -> Eintracht, 3,5 mln)
21. Leon Goretzka (Bochum -> Schalke, 3,25 mln)
22. Cedric Makiadi (Freiburg -> Werder, 3 mln)
– Nils Petersen (Bayern -> Werder, 3 mln)
– Giulio Donati (Inter -> Bayer, 3 mln)
– Tarik Elyounoussi (Rosenborg -> Hoffenheim, 3 mln)
– Anthony Modeste (Bordeaux -> Hoffenheim, 3 mln)
– Jose Jurado (Schalke -> Spartak, 3 mln)
28. Leonardo Bittencourt (Borussia -> Hannover, 2,8 mln)
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– Christian Clemens (Koeln -> Schalke, 2,8 mln)
– Marko Arnautović (Werder -> Stoke, 2,8 mln)
– Daniel Caligiuri (Freiburg -> Wolfsburg, 2,8 mln)
32. Marcelo (PSV Eindhoven -> Hannover, 2,75 mln)
33. Max Kruse (Freiburg -> Gladbach, 2,5 mln)
– Teemu Pukki (Schalke -> Celtic, 2,5 mln)
– Edgar Prib (Greuther -> Hannover, 2,5 mln)
– Makoto Hasebe (Wolfsburg -> Nuernberg, 2,5 mln)
Lp.
Klub
Wydatki Dochody Saldo
1. Bayern Monachium 62
41
-21
2. Schalke 04
25,7
6,2
-19,5
3. VfL Wolfsburg
26,7
8,55
-18,15
4. Eintracht Frankfurt
6,976
0,5
-6,475
5. 1899 Hoffenheim
9,9
3,6
-6,3
6. Borussia M‘gladbach 7,7
1,71
-5,99
7. Hannover 96
10,05
4,20
-5,85
8. Borussia Dortmund
50
44,675
-5,325
9. FC Augsburg
2,15
0,5
-1,65
10. Eintracht Brunszwik 1,4
–
-1,4
11. Hertha Berlin
1
–
-1
12. FC Nuernberg
6,2
6,5
+0,3
13. VfB Stuttgart
5,7
6,3
+0,6
14. FSV Mainz
7,95
11,25
+3,3
15. Werder Brema
8,75
12,95
+4,2
16. SC Freiburg
6,23
10,5
+4,27
17. Hamburger SV
2,95
11,1
+8,15
18. Bayer Leverkusen
21,9
35,02
+13,12
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Przegląd Literatury 2013
„Dokąd jedzie ten tramwaj?„, Janusz A. Zajdel
Warszawa 1988, wyd. 1
Wydawnictwo Książka i Wiedza, Biblioteka Fantastyki
OPIS:
Zbiór uprzednio publikowanych opowiadań fantastyczno-naukowych
autorstwa Janusza A. Zajdla, wydany przez wydawnictwo Książka i Wiedza w
1988 r. w serii „Biblioteka Fantastyki‖.
OCENA:
Przekrojowy zbiór opowiadań jednego z trzech największych (obok Lema
i Snerga) polskich pisarzy sci-fi. Jego ―Paradyzja‖ i ―Limes Inferior‖ na stałe
wpisały się do kanonu literatury tego gatunku. Temat 16 opowiadań
zawartych w zbiorze jest różny, od czysto fantastycznych dywagacji na temat
hipotetycznych aspektów lotów międzygwiezdnych, poprzez inwazje obcych,
na przyszłości ludzkości kończąc. Jako prekursor i główny orędownik fantastyki
socjologiczne Zajdel zderza ludzi, potencjalnego każdego z nas
z wydarzeniami bez wyjścia, bez możliwości wybrania odpowiedniej, tylko
dobrej drogi i jak to u niego właśnie ―normalni‖ bohaterowie stają na przeciw
nieuchronnego zbiegu okoliczności. Wybór ciekawy, choć bez rewelacji,
bowiem Zajdel najlepiej sprawdza się przy dłuższych formach.
6/10
―Wiedźmin. Miecz Przeznaczenia―, Andrzej Sapkowski
Warszawa 2011,
Wydawnictwo SuperNOWA
OPIS:
Andrzej Sapkowski jest pisarzem formatu Tolkiena, choć odeń różnym, bo
zdecydowanie bliższym współczesności i obdarzony gorętszym słowiańskim
temperamentem. Czytając Sapkowskiego jesteśmy zarazem gdzieś w świecie
Tolkiena, na seansie u przeinaczonego Disneya, w średniowieczu, u
Sienkiewiczowskiego Zagłoby, na seminarium ekonomicznym, w krainie
ponurych pogańskich obrzędów, w przemalowanej na baśniową scenerii z
czarnego kryminału.
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OCENA:
Drugi tom opowiadań AS-a poświęconych wiedźminowi Geraltowi z Rivii, to
literacki fenomen lat 90. Opowiadania, względem pierwszego tomu, są
bardziej rozbudowane, wręcz rozdmuchane, autor wyraźnie robi
przygotowania pod swój epicki pięcioksiąg. Opowieści, jak zresztą całą prozę
Sapkowskiego, czyta się dobrze. Nie zabrakło oczywiście krwistych postaci,
wartkiej akcji, słownej szermierki, nawiązań do współczesnej kultury
i ciekawego swojskiego świata, ale to i tak już wszyscy wiedzą. Moim zdaniem
lepsza była pierwsza część, choć i tak ta na głowę bije większość obecnie
dostępnej na rynku fantasy.
8/10
―Piekło Italii―, James Holland
Warszawa 2008, przeł. Rudolf Szymański
Wydawnictwo Amber, wyd. 1
OPIS:
Półwysep Apeniński stał się w końcowej fazie światowego konfliktu areną
zaciętych działań wojennych. Wojska alianckie, w których skład wchodził
również polski 2. Korpus, posuwały się na północ w trudnym górzystym terenie,
napotykając zawziętą obronę niemiecką. Przełamanie potężnych umocnień:
Linii Gustawa i Linii Gotów, kosztowało życie setek tysięcy żołnierzy. Monte
Cassino zdobyto dopiero podczas czwartego natarcia – dzięki Polakom.
Poza linią frontu toczyła się inna walka: brutalna wojna partyzancka i krwawa
wojna domowa. Wśród ruin i chaosu głodujący i pozbawieni dachu niewinni
cywile
prowadzili
swoją
własną
wojnę:
o
przetrwanie.
James Holland przedstawia wydarzenia z perspektywy wszystkich walczących
stron i z różnych punktów widzenia. Politycy: Hitler, Churchill, Mussolini;
dowódcy: Kesselring, Alexander, Clark, generał Władysław Anders; a przede
wszystkim zwykli żołnierze alianccy i niemieccy, partyzanci, mieszkańcy miast i
wsi – ich decyzje, ich przeżycia, ich słabości i ich bohaterstwo są tematem tej
książki, która nadaje ludzki wymiar relacji o ostatnich miesiącach wojny we
Włoszech.
OCENA:
Świetna pod względem faktograficznym i merytorycznym książka opisująca
szczegółowo ostatni rok walk na półwyspie apenińskim podczas II Wojny
Światowej. Choć autorowi zdarzyła się parę rażących bugów, to ogólne
wrażenie po przeczytaniu jest rewelacyjne. Autor nie stara się stanąć po
którejś ze stron, pokazuje piekło wojny tym, czym jest naprawdę, dzięki
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tytanicznej pracy, odtwarza niezwykle szczegółowo wiele aspektów
związanych z walkami, potyczkami partyzanckimi, czy losami ludności
cywilnej.
7+/10
―Świat według Garpa―, John Irwing
Warszawa , przeł. Zofia Uhrynowska- Hanasz
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, wyd. 1
OPIS:
Opisując z pozoru nieprawdopodobne perypetie swoich niezapomnianych
bohaterów, John Irving piętrzy i ujmuje w karykaturalnym skrócie problemy,
lęki i zagrożenia obecne we współczesnym świecie. Z wyrozumiałością, choć
w krzywym zwierciadle, ukazuje nasze własne, przeważnie żałosne próby
zapanowania nad żywiołem, który nas przerasta: życiem.
OCENA:
Niesamowita, przepojona erotyzmem książka amerykańskiego prozaika, to
zgoła niemal niemożliwa historia życia wyimaginowanego pisarza S.T. Garpa,
jego matki, reszty rodziny oraz znajomych. Autor w tej przypominającej
przesadzone telenowele opowieści przedstawia skompilowany świat lęków,
zabawnych i nieprawdopodobnych sytuacji, dramatycznych zdarzeń,
przeplatanych fragmentami fikcyjnych opowieści autorstwa Garpa.
Niezwykle mądra i pouczająca książka, o tym, że życia nie wolno brać na
poważnie, a my sami jesteśmy niczym wobec pieśni życia.
8/10
―Męty końca śmiechu―, Steven Erikson
Warszawa 2008, przeł. Michał Jakuszewski
Wydawnictwo MAG, wyd. 1
OPIS:
Po radosnym postoju w mieście Smętna Lalunia nieustraszeni czarodzieje
Bauchelain i Korbal Broach – a wraz z nimi ich świeżo wynajęty lokaj
Emancipor Reese – wyruszają na szerokie morza na solidnym statku Słoneczny
Lok.
Niestety, okazuje się, że statek przewozi ładunki niedostrzegalne dla
szczurzych oczek załogi, a po dotarciu na przeklęty szlak morski znany jako
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Koniec Śmiechu – czerwoną drogę, w której płynie krew pradawnego boga –
okropne monstra budzą się ku powściągliwemu przerażeniu wszystkich.
Powiadają, że liczy się nie cel, lecz sama podróż. To bardzo szlachetna opinia.
Tak jest, liczy się podróż, zwłaszcza gdy towarzyszą jej groza, morderstwa,
pech i przelew krwi. Dla Bauchelaina, Korbala Broacha i Emancipora Reese‘a
jest to rzecz jasna tylko kolejna noc na szerokich morzach podczas ich
podróży bez końca – a to z pewnością się liczy.
OCENA:
Jednowątkowa trzecia już opowieść o trójce niesamowitych bohaterów
z uniwersum Malazańskiej Księgi Umarłych. Widać wyraźnie. że Erikson w tych
króciutkich formach bawi się doskonale, są one zabawne, akcja pędzi na
złamanie karku, a trup ściele się gęsto. I czegóż chcieć więcej. Przeczytanie
tego zajmuje pół godziny, więc do pociągu jak znalazł.
5/10
„Uczta dla Wron. Tom 2 Sieć Spisków„, George R.R. Martin
Poznań 2012, wyd. II
Wydawnictwo Zysk i S-ka, przeł. Michał Jakuszewski
OPIS:
Wojna pięciu królów zbliża się powoli do końca, a Lannisterowie i ich
sojusznicy uważają się za zwycięzców. Jednakże nie wszystko w kraju idzie
dobrze. Rozdarte wojną królestwo staje na progu pokoju tylko po to, by
wkroczyć na ścieżkę wiodącą ku jeszcze straszliwszym zniszczeniom.
Po śmierci króla potwora, Joffreya, władzę w Królewskiej Przystani przejęła
Cersei. Śmierć Robba Starka złamała kręgosłup buntowi północy, a
rodzeństwo Młodego Wilka rozproszyło się po całym królestwie.
Jest jeszcze kilka inych osób mogących rościć sobie pretensje do Żelaznego
Tronu, ale są one zbyt słabe lub przebywają za daleko, by mogły stanowić
realne zagrożenie. Jak po każdym wielkim konflikcie, wkrótce zaczynają się
też zbierać niedobitki, banici, renegaci i padlinożercy, którzy ogryzają kości
poległych i łupią tych, którzy wkrótce również rozstaną się z życiem.
W Siedmiu Królestwach ludzkie wrony zgromadziły się na bankiet z popiołów…
OCENA:
Drugi tom Uczty dla wron tak jak poprzedni skupia się bardziej na intrygach
i zakulisowych gierkach niż na akcji, przez co wydawać by się mogło, że jest
to książka dużo słabsza niż poprzednie części. Tak naprawdę Uczta to
podsumowanie i punkt wyjścia do części ostatnich. Akcja zwalnia
niesamowicie, aby czytelnik złapał oddech, jednocześnie wszystkie intrygi
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prowadzone przez bohaterów powieści podkręcają napięcie i obiecują
niesamowite zwieńczenie cyklu, w jak zapowiedział sam autor, trzech
kolejnych częściach. Książka zdecydowanie najsłabsza jak na razie w serii, ale
jednak potrzebna, by dać czytelnikowi oddech przed wielkim finałem.
7/10
„Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1„, Jarosław Grzędowicz
Lublin 2011, wyd. III
Wydawnictwo Fabryka Słów
OPIS:
Pan z Wami! Planeta powitała go mgłą i śmiercią. Dalej jest tylko gorzej…
Vuko Drakkainen ląduje samotnie na odległej, zamieszkanej przez
człekopodobną cywilizację planecie Midgaard. Musi odnaleźć i ewakuować
wysłaną tu wcześniej ziemską ekipę badawczą, pod żadnym pozorem nie
ingerując w rozwój młodej, nieznanej kultury. Trafia na zły czas. Trwa wojna
bogów. Giną śmiertelnicy. Być może zmuszony będzie złamać drugą regułę
misji. Nafaszerowany magią, naszpikowany akcją. Nie spoczniesz, dopóki nie
skończysz.
OCENA:
Pierwszy - wielokrotnie nagradzany - z czterech tomów serii, która stała się, jak
na polskie warunki fenomenem porównywalnym z Wiedźminem
Sapkowskiego. Mnie pierwsza część nie urzekła, co prawda czyta się to
całkiem przyjemnie, akcja płynie wartko, bohaterowie są wyraziści, z krwi
i kości, a niektóre rozwiązania potrafią mile zaskoczyć, to jednak, coś jej
brakuje. Tak, więc mimo wielu zalet powieść uważam za dobrą i czekam na
kolejne części w nadziei, że cały potencjał zakreślonego już brutalnego
świata zostanie w pełni wykorzystany.
5/10
„Taniec ze smokami. Tom 1„, George R.R. Martin
Poznań 2011, wyd. I
Wydawnictwo Zysk i S-ka, przeł. Michał Jakuszewski
OPIS:
Po wielkiej bitwie przyszłość Siedmiu Królestw wciąż wydaje się niepewna …
Na wschodzie Daenerys Targaryen, ostatnia z rodu Targaryenów, włada przy
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pomocy swych trzech smoków miastem zbudowanym na pyle i śmierci.
Daenerys ma jednak tysiące wrogów i wielu z nich postanowiło ją odnaleźć..
Tyrion Lannister, uciekłszy z Westeros, gdy wyznaczono nagrodę za jego
głowę, również zmierza do Daenerys. Jego nowi towarzysze podróży nie są
jednak obdartą bandą wyrzutków, jaką mogliby się wydawać, a jeden z nich
może na zawsze pozbawić Daenerys praw do westeroskiego tronu…
Północy broni gigantyczny Mur z lodu i kamienia. Tam właśnie przed Jonem
Snow, dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym lordem dowódcą Nocnej
Straży, stanie najpoważniejsze jak dotąd wyzwanie. Ma bowiem potężnych
wrogów nie tylko w samej Straży, lecz również poza nią, pośród lodowych istot
mieszkających
za
Murem…
W czasie narastających niepokojów fale przeznaczenia nieuchronnie
prowadzą bohaterów do największego ze wszystkich tańców...
OCENA:
Martin w najlepszej formie. Akcja pędzi na złamanie karku, powracają
ulubieni bohaterowie. Jak to u George’a nic nie jest pewne, autor balansuje
na niezwykle cienkiej linii, ale jednak linii dalekiej od kiczu i w pełni
przemyślanej, wbrew krytykom uważającym, że stracił panowanie nad serią.
Jego styl, dodajmy, że styl ponadprzeciętny, sprawdza się idealnie w tego
typu powieściach. Jak zwykle czyta się świetnie, pełnokrwiste postacie na
długo nie dają o sobie zapomnieć, a dialogi… tak szczerze nigdy nie
czytałem lepszych.
8/10
„Pan Lodowego Ogrodu. Tom 2„, Jarosław Grzędowicz
Lublin 2011, wyd. II
Wydawnictwo Fabryka słów
OPIS:
Pan z Wami! Jako i ogród jego! Wstąpiwszy, porzućcie nadzieję. Oślepną
monitory, ogłuchną komunikatory, zamilknie broń. Tu włada magia.
Mówią, że zimna mgła żyje. Inni uważają, że to oddech bogów albo brama
zaświatów.
Była
zawsze
i
zawsze
będzie
Midgaard. Planeta, gdzie nas, ludzi, postrzega się jako istoty o rybich oczach.
Gdzie trwa wojna bogów, a samozwańczy demiurgowie hodują okrucieństwo
kwitnące w mroku zła. Gdzie więdną najnowsze ziemskie technologie, a
człowiek stawić musi czoła swoim koszmarom. I zostaje zupełnie sam…
OCENA:
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Druga część tetralogii Grzędowicza, w moim odczuciu jest dużo lepsza od
części pierwszej. Akcja nie zwalnia, a nawet przyspiesza, przygody głównych
bohaterów nabierają rumieńców i zyskują głębię, parę zagadek zostaje
wyjaśnionych, ale dochodzi do nich wiele nowych, jeszcze bardziej
tajemniczych, jeszcze bardziej pokręconych. Sama zaś historia staje się
bardziej przekonywująca, czekam na część trzecią
7/10
„Nie kończąca się historia„, Michael Ende
Kraków 2010
Wydawnictwo Znak, przeł. Sławomir Błaut
OPIS:
Bastian Baltazar Buks wchodzi przypadkiem do antykwariatu, gdzie znajduje
starą zakurzoną księgę zatytułowaną Nie Kończąca Się Historia. Czytając ją,
przenosi się do cudownej krainy fantazji pożeranej przez tajemniczą Nicość.
Dzieje się tak, ponieważ ludzie nie wierzą już w marzenia. Ale Bastian przestaje
być zwyczajnym chłopcem i staje się bohaterem tej opowieści. To właśnie on
może uratować Cesarzową oraz powstrzymać zagładę całej Fantazjany..
OCENA:
Najpiękniejsza baśń wszech czasów, od zawsze kojarzona z bardzo dobrym
filmem Petersena i nieśmiertelną piosenką Limahla, to niezwykle mądra i przy
tym świetnie napisana książka. Ende, niemiecki pisarz stworzył wręcz genialną
powieść, pełną metafor, niesamowitych przygód i nierzeczywistych, ale
niezwykle barwnych i prawdziwie skonstruowanych postaci, z którymi młodzi
czytelnicy, do których adresowana jest ta książka, mogliby się utożsamiać.
Jedna z najlepszych książek fantasy w historii
10/10
―Świat Rocannona„, Ursula K. Le Guin
Katowice bdw
Wydawnictwo Książnica, przeł. Danuta Górska, Lech Jęczmyk
Seria Ekumena (Hain)
OPIS:
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Rocanon, kosmiczny etnograf prowadzący badania na zacofanej planecie,
staje w obronie tubylców, których zaatakował galaktyczny wróg. Naukowa
misja przekształca się w awanturniczą wyprawę, podczas której bohater
odkrywa w sobie tajemniczy dar, znany jedynie Najstarszym.
OCENA:
Króciutka, jak to zresztą zwykle u LeGuin, powieść wchodząca w skład luźno
ze sobą powiązanych powieści cyklu Ekumena. Opowieść Ursuli tradycyjnie
płynie wolno, bez pośpiechu, zachwyca misterną mistyką i symbolizmem oraz
zrozumieniem ludzkich problemów opakowanych w fantastyczny sztafaż. Cykl
Ekumena to już nie Ziemiomorze, mimo to ciągle, dobrze się czyta pierwszą
damę fantastyki.
6/10
―Pan Lodowego Ogrodu. Tom 3„, Jarosław Grzędowicz
Lublin 2009
Wydawnictwo Fabryka Słów, wyd. I
OPIS:
Pan z Wami! Jako i ogród jego! Wstąpiwszy, porzućcie nadzieję. Oślepną
monitory, ogłuchną komunikatory, zamilknie broń. Tu włada magia.
Wystarczyło ledwie czworo Ziemian, by z planety Midgaard uczynić
prawdziwe piekło. Ich tropem, znaczonym niewyobrażalnymi okrucieństwami
podąża Vuko Drakkainen. Kierowany nieujarzmioną determinacją, krok za
krokiem przedziera się przez koszmar niczym z chorej wyobraźni Hieronima
Boscha. To jeszcze misja czy już przeznaczenie? Lecz, czy zdoła powstrzymać
tych, których moc uczyniła równych Bogom? Czy zdoła ich zabić?
OCENA:
Trzecia część przygód Vuko i Filara, syna Oszczepnika, to kawał solidnej,
pełnej przygód i napięcia fantasy. Tom 3 trzyma poziom tomu poprzedniego,
co świadczy o stabilności pisarskiej Grzędowicza. Akcja jak to zwykle u niego
rwie do przodu, a kolejne tajemnice znajdują wyjaśnienie, świat odkrywa swe
karty i w końcu dowiadujemy się czym jest tajemniczy Lodowy Ogród. Autor
nie szczędzi nam jednak kolejnych niespodzianek i tajemnic. Pozostaje nam
czekać na część czwartą ostatnią, która oby była zwieńczeniem serii i to
zwieńczeniem epickim.
7+/10
―Siewca Wiatru„, Maja Lidia Kossakowska
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Lublin 2012
Wydawnictwo Fabryka Słów, wyd. V
OPIS:
Jej anioły są niepokojąco ludzkie. Palą, piją, piorą się po pyskach, bywają w
burdelach, mają niewyparzone gęby, cierpią ―na samotność‖, są po
naszemu pazerne. Jak zauważył recenzent Elkandera: autorka pokazuje, do
jakich rzeczy zdolny jest człowiek, który sięgnął po władzę. A fakt, że za
przykład służą archaniołowie – aniołowie szczególnie umiłowani przez Boga –
świadczy,
że
stoczyć
może
się
nawet
najszlachetniejszy…
A wszystko dlatego, że Pan, stwarzając świat, zapowiedział ostateczną walkę
ze Złym. Nikt oprócz Niego nie wie kiedy przyjdzie czas. A Pan odszedł.
Archaniołowie utrzymują Jego nieobecność w tajemnicy. Czy nie zniszczy ich
władza? Czy zdołają ocalić dzieło Pana i siebie samych przed
Antykreatorem? Jak walczyć z Siewcą Wiatru bez Pana, gdy Abbadon,
wybrany i wskrzeszony Anioł Zagłady, bez Jego dotknięcia jest bezradny.. Nie
ma już wybranych i odrzuconych, Niebios i Otchłani. Jest tylko Dzieło Pana i
Antykreator, Siewca Wiatru, nicość i pustka… I cień. Coraz bliżej..
OCENA:
Powieść autorki ―Zakonu Krańca Świata―, pisarki cieszącej się w naszym kraju
dużą popularnością. ―Siewca Wiatru‖ należący do cyklu Zastępy Anielskie
tejże autorki, to dla mnie literatura o parę poziomów gorsza niż wspomniany
na początku ―Zakon…―. Niezwykle chaotyczna, z wymuszonymi i drewnianymi
dialogami, zupełnie nie pasującymi do wyobrażeń aniołami tego pokroju
z np. Armii Boga, czy Legionu. Po prostu nudna książka, z nudnymi bohaterami
i niby szalejącą akcją, która w zasadzie też jest nudna.
2/10
―Ostatni naziści„, Perry Biddiscombe
Warszawa, 2003, tłum. Sławomir Kędzierski
Dom wydawniczy Bellona
OPIS:
Członkowie Werwolfu, czyli wilkołacy, nie byli figurantami na scenie
współczesnej historii Europy. W literaturze na temat drugiej wojny światowej
często przedstawiano ich wprawdzie jako drobnych statystów występujących
w tragicznym finale narodowego socjalizmu. W rzeczywistości wilkołacy
wyrządzili poważne szkody, a w wyniku ich działań śmierć poniosło ponad
kilka tysięcy osób.
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OCENA:
Ciekawy temat – beznadziejne wykonanie. Niezwykle ciężka w odbiorze
książka. Wręcz nużąca, autor wysilał się jak tylko mógł, próbując ukazać
bardzo nikły ruch, jako coś monumentalnego, przez co wyszła książka,
starająca się udawać wielką przygodową epopeję, złożona z przeżyć setek
ludzi, którzy tak naprawdę osiągnęli niewiele lub nic. Autor wyraźnie przesadził
w
opisywaniu
znaczenia
tego
w
gruncie
niewielkiego
ruchu
postnazistowskiego, choć należy mu oddać cześć za niesamowitą podstawę
faktograficzną.
3/10
―Atlas chmur„, David Mitchell
Warszawa, 2012, tłum. Justyna Gardzińska
Wydawnictwo Mag, wyd. II
OPIS:
Nominowany do Nagrody Bookera bestseller Atlas Chmur Davida Mitchella to
również jedna ze Stu Książek Dekady według wpływowych brytyjskich
krytyków
literackich
Richarda
Madeleya
i
Judy
Finnigan.
Pasażer statku, z utęsknieniem wyglądający końca podróży przez Pacyfik w
1850 roku; wydziedziczony kompozytor, usiłujący oszustwem zarobić na chleb
w Belgii lat międzywojennych; dziennikarka-idealistka w Kalifornii rządzonej
przez gubernatora Reagana; wydawca książek, uciekający przed
gangsterami, którym jest winien pieniądze; genetycznie modyfikowana
usługująca z restauracji, w oczekiwaniu na wykonanie wyroku śmierci; i
Zachariasz, chłopak z wysp Pacyfiku, który przygląda się, jak dogasa światło
nauki i cywilizacji – narratorzy Atlasu Chmur słyszą nawzajem swoje echa
poprzez meandry dziejów, co odmienia ich los zarówno w błahym, jak i w
doniosłym
wymiarze.
W tej niezwykłej powieści David Mitchell znosi granice języka, gatunku
literackiego i czasu, proponując zadumę nad właściwą ludzkości żądzą
władzy i niebezpiecznym kierunkiem, w którym w pogoni za władzą
zmierzamy.
OCENA:
Cudowna epopeja przez wieki, zdarzenia, marzenia, aż w głąb ludzkiej duszy.
W naszym świecie, świecie gdzie nic nie jest przypadkowe, grupa ludzi na
przestrzeni wieków przeżywa swoje z pozoru niepowiązane przygody. Powieść
Mitchella to tak naprawdę sześć powieści w jednej, można je czytać
w rożnych konfiguracjach, bawiąc się w poszukiwanie poszlak je łączących.
47

Wielkim atutem jest operowany przez autora język, dla każdej części inny,
tworzący extra klimat. Jedna z najlepszych książek XXI wieku, to jest coś, co
trzeba przeczytać
9/10
„Taniec ze smokami. Tom 2„, George R.R. Martin
Poznań 2011
Wydawnictwo Zysk i S-ka, przeł. Michał Jakuszewski
Pieśń lodu i ognia tom 5.2
OPIS:
Druga część ―Tańca ze smokami‖ – piątego tomu bestsellerowej sagi ―Pieśń
Lodu i Ogniu‖Po wielkiej bitwie przyszłość Siedmiu Królestw wciąż wydaje się
niepewna …Na wschodzie Daenerys Targaryen, ostatnia z rodu Targaryenów,
włada przy pomocy swych trzech smoków miastem zbudowanym na pyle
i śmierci. Daenerys ma jednak tysiące wrogów i wielu z nich postanowiło ją
odnaleźć…
Tyrion Lannister, uciekłszy z Westeros, gdy wyznaczono nagrodę za jego
głowę, również zmierza do Daenerys. Jego nowi towarzysze podróży nie są
jednak obdartą bandą wyrzutków, jaką mogliby się wydawać, a jeden z nich
może na zawsze pozbawić Daenerys praw do westeroskiego tronu…
Północy broni gigantyczny Mur z lodu i kamienia. Tam właśnie przed Jonem
Snow, dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym lordem dowódcą Nocnej
Straży, stanie najpoważniejsze jak dotąd wyzwanie. Ma bowiem potężnych
wrogów nie tylko w samej Straży, lecz również poza nią, pośród lodowych istot
mieszkających za Murem…W czasie narastających niepokojów fale
przeznaczenia nieuchronnie prowadzą bohaterów do największego ze
wszystkich tańców…
OCENA:
Jak na razie ostatnia napisana przez Martina część ―Pieśni…‖. Akcja tak jak
w części poprzedniej pędzi niesamowicie, giną bohaterowie, smoki rosną,
zima nadchodzi. Mamy tu wszystko to, co uwielbiamy u George, ale niestety
nic poza tym, to wciąż niezwykle wciągająca, nieprzebierająca w słowach
i czynach bezkompromisowa literatura, ale w obliczu zapowiedzianych
ostatnich 2 tomów, dziwią wolno rozwijające się wątki wielu postaci. Dobry
stary Martin dalej w formie.
7+/10
„Na zachodzie bez zmian„, Erich Maria Remarque
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Poznań 2010
Wydawnictwo Rebis, przeł. Ryszard Wojnakowski
OPIS:
Nowy przekład Ryszarda Wojnakowskiego. Powieść Na Zachodzie bez zmian
należy do najgłośniejszych dzieł literatury XX wieku. Jej bohaterowie,
podobnie jak sam autor, należą do ―straconego pokolenia‖: pokolenia,
którego młodość przepadła w okopach pierwszej wojny światowej.
Osiemnasto- dziewiętnastolatkowie trafiają na front niemal prosto ze szkolnej
ławy, namawiani przez nauczycieli do spełnienia obowiązku wobec ojczyzny.
Czymże jednak jest ten obowiązek? pytają siebie, świadomi, że strzelają do
takich jak oni młodych, tęskniących za domem i pokojem i pytających o sens
wojny wrogów. Okrucieństwo machiny wojennej, w której są zaledwie
trybikami, odbiera im najpierw poczucie człowieczeństwa, a w końcu i życie ?
i w tym sensie są oni dosłownie ?straconym pokoleniem?. Mistrzowskie
wniknięcie w emocje bohatera, gwałtowność opisu ataków z lądu i
powietrza, atmosfera nieuchronności śmierci, wszystko to sprawia, że Na
Zachodzie bez zmian do dziś przejmuje grozą.
OCENA:
Jedna z najgenialniejszych powieści wszech czasów, a jednocześnie książka –
przestroga. Napisana prostym żołnierskim językiem, pełna życiowej mądrości
weteranów, książka o tak zwanym ―straconym pokoleniu‖, pokoleniu ludzi,
którzy mimo, że przeżyli piekło wojny, stracili swoje człowieczeństwo. Warto ją
przeczytać, z wielu powodów, ale ten najważniejszy, to ten, który kryje się
między wierszami…
10/10
„Cztery lata wojny w służbie Komendanta„, Roman Starzyński
2012
Wydawnictwo Tetragon i Instytut Wydawniczy ERICA
OPIS:
Wspomnienia najstarszego z braci Starzyńskich – Romana, Cztery lata wojny w
służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914–1918, to książka wyjątkowa.
Opowiada o młodym człowieku, oddanemu idei niepodległościowej
idącemu na wojnę wbrew swojemu słabemu zdrowiu. Poznajemy go od jego
wczesnej młodości w zaborze rosyjskim, śledzimy jego losy w Krakowie, a
potem na froncie. Obserwujemy jak dojrzewa intelektualnie i politycznie. I co
najważniejsze widzimy jaki wpływ wywiera na niego postać Komendanta –
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Józefa Piłsudskiego. Cztery lata wojny w służbie Komendanta jest nie tylko
nadzwyczaj dobrze napisana (autor był polonistą z żyłką dziennikarską), ale
też skrzy się nazwiskami, które wpływały na polską politykę i społeczeństwo
przez następne kilkadziesiąt lat, np. jednym z jego nauczycieli był młody
student – Marian Falski (późniejszy twórca najsłynniejszego polskiego
elementarza), o Szefie Sztabu Generalnego (Stachiewicz) czy Komendancie
Policji Państwowej (Zamorski) nie wspominając. Można zaryzykować
stwierdzenie, że właśnie w Legionach tworzyły się przyszłe elity Drugiej
Rzeczpospolitej.
OCENA:
Pamiętnik spisany przez Romana Starzyńskiego to doskonałe świadectwo
czasów walki o niepodległość państwa Polskiego. Autor opisuje cztery lata
swojego życia bardzo szczegółowo, na kartach wspomnień pojawia się wielu
znanych z późniejszej działalności w II RP ludzi. Najciekawsze jednak w całej
pozycji, jest ukazanie nabożnej wiary i szacunku do Komendanta Piłsudskiego,
traktowanego przez legionistów niemal za świętego. Ciekawe i wyczerpujące
wspomnienia ludzi, dla których walka o wolność kraju stała ponad wszystkim.
Na uwagę zasługuje także świetne wydanie, obfitujące w unikatowe zdjęcia,
obszerny skorowidz nazwisk i świetną stronę edytorską.
7/10
„Bóg Imperator Diuny„, Frank Herbert
Poznań 2012
Wydawnictwo Rebis, tłum. Marek Michowski
OPIS:
Pokonawszy Alię i podporządkowawszy sobie ród Corrinów, Leto II objął rządy
Imperium i wprowadził je na swój Złoty Szlak. Trzy i pół tysiąca lat narzuconego
spokoju zmieniło niewiele. Bene Gesserit, Tleilaxanie, Ixanie i Gildia Kosmiczna
trzymani w ryzach groźbą odcięcia dostaw melanżu gotowi są zrobić
wszystko, by w końcu pozbyć się człowieka-czerwia. Syn legendarnego
Muad&Diba staje w obliczu najbardziej diabolicznego spisku w historii. Spisku,
który może doprowadzić nawet do śmierci Boga…
OCENA:
Czwarty tom największego w dziejach cyklu sci-fi. Dopiero przeczytawszy ten
tom czytelnik jest w stanie objąć ogrom i doskonałość dzieła Herberta. Wielka
saga rozgrywająca się na przestrzeni kilku tysięcy lat, daje odczuć swoją silę
wyrazu właśnie w ―Bogu Imperatorze Diuny‖. Tę sagę trzeba znać, trzeba się
w nią wgłębić, trzeba ją po prostu przeczytać.
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9+/10
„Folwark zwierzęcy„, George Orwell
Warszawa, 2012
Wydawnictwo Literackie MUZA SA, tłum. Bartłomiej Zborski
OPIS:
Powieść
angielskiego
dziennikarza
i
pisarza
George‘a
Orwella,
przedstawiająca zwierzęta hodowlane, które wygnały ludzi i zaczęły same
rządzić folwarkiem.
OCENA:
Licha objętościowo, lecz o niezwykle mocnej sile wyrazu, opowieść o zgrai
zwierząt hodowlanych, które wyganiając ludzi, stają sobie same panami.
Książka jest oczywistym nawiązaniem do Rewolucji w Rosji i komunizmu.
Książeczka tak prosta, a jednocześnie tak mądra, że czytelnik jeszcze długo
po jej przeczytaniu będzie widział świnie:)
8/10
„Nowy wspaniały świat„, Aldous Huxley
Warszawa 2013, tłum. Bogdan Baran, wyd.: XI (poprawione)
Wydawnictwo Literackie MUZA SA, I wyd.: 1932
OPIS:
Przedstawiona wizja przyszłego społeczeństwa, które osiągnęło stan
całkowitego zorganizowania i zrealizowało ideał powszechnej szczęśliwości,
jest wizją przerażającą. W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej ―ery Forda‖)
obywatele Republiki Świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i
klonowania.
Od
niemowlęctwa
poddawani
są
wszechstronnemu
psychologicznemu i biologicznemu warunkowaniu – po to, by w wieku
dojrzałym stać się cząstkami kastowej społeczności, złożonej z ludzkich
automatów pozbawionych wyższych uczuć. Czy ten ―nowy wspaniały świat‖,
w którym dominują seks, prymitywne rozgrywki, narkotyk soma, jest tylko
zrodzoną z wyobraźni pisarza fantasmagorią?…
OCENA:
―Nowy wspaniały świat‖ to jedna z tych książek, które na stałe wpisały się
w kulturę cywilizacji. Huxley przedstawia nam świat niemal idealny, gdzie
51

każda jej część składowa – człowiek, ma wszystko czego zapragnie. Jednak
jest to świat, który u nas czytelników budzi dziwny lęk. Świat, gdzie ludzie
podzieleni są na kasty, a każdy jest zadowolony, jednak wolności w tym
świecie nie uświadczymy. Książka mądra i mimo upływu lat – od pierwszego
wydania – wciąż niebezpieczne realna oraz działająca na wyobraźnię. Oby
żaden z nas nigdy nie stał na pozycji Dzikusa, bo już nawet obecny świat to
świat ułudy i niezrozumienia.
Jakież skarby obiecywał jej wzrok.
7/10
„Powstanie Mahdiego 1881 – 1899„, Daniel Gazda
Warszawa 2004,
Dom Wydawniczy Bellona.
OPIS:
Powstanie Arabów przeciwko kolonizatorom, jakie miało miejsce na ziemiach
dzisiejszego Egiptu i Sudanu, było jednym z największych czynów
wolnościowych XIX wieku. Trwało kilkanaście lat i było bardzo krwawe.
Niekonwencjonalne metody walki Arabów zmusiły wojska angielskie do
zmiany taktyki wojennej. Nietuzinkowa charyzma przywódcy, którego
uznawano za następcę Mahometa, zaowocowała niezwykłą determinacją
powstańców, co zagroziło panowaniu Imperium Brytyjskiego w północnej
Afryce.
OCENA:
Praktycznie jedyna na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona
temu trudnemu i skomplikowanemu zagadnieniu, jakim było powstanie, a
później istnienie niezależnego państwa derwiszów na terenie dzisiejszego
Sudanu. Książka ta bazuje na solidnym zestawie źródeł i pozycji, głównie
anglojęzycznych i stanowi ważny przyczynek do zrozumienia tego problemu
w jęz. polskim. ―Powstanie…‖ ukazało się w zasłużonej serii ―Historyczne Bitwy‖
i napisane jest lekkim zrozumiałym nawet dla laika językiem. Oczywiście
daleko jej do pełnienia roli opus magnum problemu, ale jest kolejnym
światełkiem w tunelu, jeśli chodzi o traktowaną po macoszemu w naszym
kraju, historię Afryki.
7-/10
„Krew Elfów„, Andrzej Sapkowski
Warszawa 1994
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SuperNOVA.
OPIS:
Krew Elfów- pierwszy tom sagi o wiedźminie. Geralt wraz z Ciri osiadają w
wiedźmińskiej warowni. Tam Dziecko – Niespodzianka uczy się jak walczyć, jak
radzić sobie z mieczem i przeciwnikiem, ale Ciri ma też inne umiejętności,
które przerażają nawet Vesemira. Przy jej magicznych zdolnościach pomoc
czarodziejki okazuje się niezbędna.
OCENA:
Pierwsza część najlepszego polskiego cyklu powieści fantasy. Wiedźmin po
dwóch tomach opowiadań powraca w formie rozbudowanego pięcioksięgu.
W tomie pierwszym dzieje się trochę, jednak nie tak dużo jak
w opowiadaniach. ―Krew…‖ jak na razie nie zapowiada czegoś wielkiego,
czegoś, czego można by się spodziewać po cyklu okrzykniętym mianem
polskiego
―Władcy
Pierścienia‖.
To
powieść
nieco
cukierkowa
i niedopracowana, ale gdzieś tam zapowiadająca coś więcej.
7/10
„Władca much„, William Golding
2012, tłum. Wacław Niepokólczycki
Wydawnictwo Literackie, I wyd: 1967
OPIS:
Powieść wydana po raz pierwszy w 1954 roku. Grupa chłopców na bezludnej
wyspie tworzy miniaturowe społeczeństwo, któremu z powodu narastających
konfliktów wewnętrznych grozi całkowita zagłada… Wielka przypowieść o
naturze zła.
OCENA:
Absolutna klasyka gatunku. Powieść epokowa, nagrodzona Noblem. To nie
jest tylko historia grupki chłopców, którzy w wyniku katastrofy trafiają na
bezludną wyspę, to jest historia pełna brutalnej prawdy o człowieku i jego
instynktach. Golding operując prostym, niewysublimowanym językiem wgłębił
się w duszę ludzką, z każdej strony powieści wyziera, bowiem
niewypowiedziany lęk, a zło objawia się niezwykle rzeczywiście.
10/10
„Czas pogardy„, Andrzej Sapkowski
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Warszawa 1995
SuperNOVA
OPIS:
Wielki zjazd magów kończy się krwawym przewrotem. Cesarstwo Nilfgaardu
dokonuje inwazji na Północne Królestwa. Ciri, Geralt i Yennefer, porwani przez
wojenną zawieruchę, zostają rozdzieleni i rzuceni w różne strony świata. Kim
jest czarny rycerz ze skrzydłami drapieżnego ptaka na hełmie?
Nastał czas miecza i topora, czas wilczej zamieci. Czas pogardy.
A w czasach pogardy na powierzchnię wypełzają Szczury. Szczury atakujące
po szczurzemu, cicho, zdradziecko i okrutnie. Szczury uwielbiające dobrą
zabawę
i
zabijanie.
To maruderzy z rozbitych armii, zabłąkane dzieciaki, zgwałcone dziewczyny,
wieśniacy, których obejścia spalono, a rodziny wymordowano. Wyrzutki,
dziwna zbieranina stworzona przez wojnę i na wojennym nieszczęściu
żerująca. Ludzie, którzy wszystko przeżyli, wszystko utracili, którym śmierć już
niestraszna. Przyodziani w zrabowane błyskotki, solidarni w biedzie i
nieszczęściu, dla obcych zaś mający tylko to, czego sami zaznali od
pogrążającego się w chaosie świata. Pogardę.
OCENA:
Druga część pięcioksięgu wiedźmińskiego, to już kawał solidnej
Sapkowszczyzny. Akcja przyspiesza intryga się zapętla, a parada barwnych
postaci przeżywających nie mniej barwne przygody wypełnia karty książki od
pierwszej do ostatniej strony. W końcu wybucha konflikt pomiędzy krajami
Północy a Imperium Nilfgardu. Na tle natomiast tej wielkiej wojny, grono
bohaterów stara się walczyć o przetrwanie, a nasz białowłosy heros wciąż
stara się być neutralnym.
7+/10
„Rok 1984„, George Orwell
Warszawa 2013, tłum. Tomasz Mirkowicz,
Wydawnictwo Literackie MUZA SA, I wyd.: 1932
OPIS:
Wielki Brat Patrzy – to właśnie napisy tej treści, w antyutopii Orwella krzyczące
z plakatów rozlepionych po całym Londynie, natchnęły twórców
telewizyjnego show „Big Brother‖. Czyżby wraz z upadkiem komunizmu wielka,
oskarżycielska powieść straciła swoją rację bytu, stając się zaledwie inspiracją
programu rozrywkowego? Nie. Bo ukazuje świat, który zawsze może powrócić.
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Świat pustych sklepów, permanentnej wojny, jednej wiary. Klaustrofobiczny
świat Wielkiego Brata, w którym każda sekunda ludzkiego życia znajduje się
pod kontrolą, a dominującym uczuciem jest strach. Świat, w którym ludzie
czują się bezradni i samotni, miłość uchodzi za zbrodnię, a takie pojęcie jak
‗wolność‖ i „sprawiedliwość‖ nie istnieją. Na kuli ziemskiej są miejsca, gdzie ten
świat wciąż trwa. I zawsze znajdą się cudotwórcy gotowi obiecywać
stworzenie nowego, który od wizji Orwella dzieli tylko krok. Niestety, piekło
wybrukowane jest dobrymi chęciami. A dwa plus dwa wcale nie musi się
równać cztery.
OCENA:
Druga, obok powieści Huxleya, z wielkich antyutopii pierwszej połowy XX
wieku. Orwell przedstawia wizję świata przerażającego, gdzie ludzie są
całkowicie kontrolowani i nie ma najmniejszego miejsca na sprzeciw, bądź
wątpienie. Książka ta do dzisiaj jest kulturowym fenomenem, pełnym
strasznych prawd o ludzkiej naturze. Napisana z wielkim realizmem historia
człowieka, który pragnie wolności tak wewnętrznej, jak i zewnętrznej, a dane
mu będzie zakosztować tylko cierpienia i upadku.
9/10
„Krwawy Południk„, Cormac McCarthy
2010, tłum. Robert Sudół,
Wydawnictwo Literackie, I wyd.
OPIS:
Oparta na autentycznych wydarzeniach z połowy XIX wieku historia
czternastoletniego chłopca, który pewnego dnia ucieka z domu od
owdowiałego ojca pijaka i wyrusza na Południe. Wkracza na drogę, która
przypomina podróż Dantego w głąb Piekła. To czasy bezlitosnej masakry
Indian, ciemne karty w historii Ameryki, naznaczone przemocą i bezprawiem.
OCENA:
Powieść twórcy doskonałej Drogi to książka pełna paradoksów. Z jednej
strony mamy do czynienia z brutalnym światem, pełnym przemocy
i bezsensownej gwałtowności, a z drugiej ze światem romantycznych
awanturników i ich przygód, gdzie każdy z nich to potwór w ludzkiej skórze.
Historia dzieciaka i Sędziego to historia podróży na dno piekła, w głąb
nieokrzesanej człowieczej natury. Tam, gdzie nie sięga moralność, człowiek
człowiekowi staje się wilkiem. McCarthy w swojej powieści, zawiera brudną
prawdę. Książka napisana jest lekkim stylem o wielkiej nieprawości w czasach,
gdy życie znaczyło tyle ile skalp.
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7+/10
„Chrzest ognia„, Andrzej Sapkowski
Warszawa 2001,
superNOWA
OPIS:
Geralt, wyleczony przez driady z ran odniesionych w czasie nieudanego
puczu na wyspie Thanedd, wyrusza na poszukiwanie przeznaczonego mu
Dziecka Niespodzianki. Oprócz nieodłącznego Jaskra, trubadura i
domorosłego filozofa, do kompanii wiedźmina przystępuje pełna
temperamentu łuczniczka Milva i nilfgaardzki rycerz, którego poszukują
najlepsi szpiedzy cesarstwa.
OCENA:
Środkowy tom pięcioksięgu Sapkowskiego to świetna pełnokrwista rozrywka.
Zdecydowanie lepsza od dwóch poprzednich części. Geralt wraz ze swoją
świtą rodem z klasyki RPG, przemierza ogarnięty pożogą krajobraz
w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Tymczasem wojna trwa w najlepsze
i w najlepsze trwa to, co w wojnie najgorsze czyli mordy, grabieże i gwałty,
Ciri sama bierze w najlepsze udział w tym tańcu śmierci. Wywiady Imperiów
toczą ze sobą śmiertelną grę, a tajemna loża czarodziejek rozsyła wici. To
fabularne danie główne, a podlane jest ono najprzedniejszym sosem
nieskrępowanej fantazji Sapkowskiego i mimo, że to nic tak naprawdę
nowego w dziedzinie fantasy, to AS serwuje nam opowieść w taki sposób, że
jedyne, czego się chce to dokładkę.
8+/10
„Conrad w wieku dziewiętnastym„, Ian Watt
Gdańsk 1984, tłum. Maria Boduszyńska – Borowikowa
superNOWA, wyd. I
OPIS:
Analiza twórczości Josepha Conrada na tle burzliwego wieku XIX, napisana
przez uznanego na świecie specjalistę od tematyki conradowskiej.
OCENA:
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Profesor Watt to światowej klasy specjalista w dziedzinie twórczości Josepha
Conrada. Jego książka jest błyskotliwym rozkładem twórczości tego pisarza
na tle wieku XIX kiedy to powstały największe utwory Conrada, na czele
z Jądrem ciemności i Lordem Jimem. Książka ciężka i przeznaczona wyłącznie
dla zainteresowanych tematem.
5/10
„Wieża Jaskółki„, Andrzej Sapkowski
Warszawa 2011,
superNOWA,
OPIS:
Jesienne Ekwinokcjum tegoż dziwnego roku przyniosło rozmaite znaki na
niebie i na ziemi, które jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia niechybnie
zwiastowały. Tuż przed północą zerwała się straszliwa zawierucha, zadął
potępieńczy wicher, a pędzone po niebie chmury przybrały fantastyczne
kształty, wśród których najczęściej powtarzały się sylwetki galopujących koni i
jednorożców. Lelki dzikimi głosami wyśpiewywały konajączkę, zaskowyczała
straszna beann‘shie, zwiastunka rychłej i gwałtownej śmierci, a gdy
przegalopował Dziki Gon i rozwiały się chmury, ludzie zobaczyli księżyc –
malejący, jak zwykle w czas Zrównania. Ale tej nocy księżyc miał barwę krwi.
W świątyni bogini Melitele trzy osoby śnią ten sam sen. „Krew na jej twarzy…
Tyle
krwi…‖
Bezlitośni zabójcy z Nilfgaardu są już na tropie Ciri. Ta zaś, ciężko ranna,
powraca do zdrowia w zagubionej wśród bagien chacie pustelnika Vysogoty.
W tym samym czasie drużyna Geralta, pokonując kolejne przeszkody, dociera
wreszcie do ukrywających się druidów. Czy wiedźminowi uda się odnaleźć
Ciri? Jaką rolę odegra osnuta legendą Wieża Jaskółki?
OCENA:
Czwarta część sagi Sapkowskiego to książka tak świetna jak jej
poprzedniczka. Autor w pełnej pomysłów historii, przedstawia nam dalsze losy
wiedźmina Geralta, Ciri i innych bohaterów. Pełna genialnych pomysłów
i “Sapkowskiego języka‖, książka ta jest najlepszym świadectwem potęgi
polskiej fantasy
8+/10
„Poznanie czarnego lądu„, Józef Szaflarski
Warszawa 1968,
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Państwowe Wydawnictwo Naukowe, I wyd.
OPIS:
Skondensowane przedstawienie losów odkrywania oraz odkrywców Afryki na
przestrzeni dziejów.
OCENA:
Szaflarski w swojej monografii stara się ująć w zwięzły sposób, to co mogłoby
się stać kanwą setek prac. Co oczywiste pełno w niej uproszczeń i pominięć,
ale to ciągle najlepsze na polskim rynku przedstawianie tak odkrywców, jak
i samego odkrywania Czarnego Lądu. Książka, aż iskrzy od natłoku nazwisk,
dat i miejsc, co może i jest niejednokrotnie wadą, ale innego sposobu autor
nie miał na ukazanie całego procesu poznawania Afryki. Dla początkujących
afrykanologów to pozycja obowiązkowa!!!
8/10

„Pan Lodowego Ogrodu. Tom 4 „, Jarosław Grzędowicz
Lublin 2012 , I wyd
Wydawnictwo Fabryka Snów .
OPIS:
Pan Lodowego Ogrodu – finałowy, czwarty tom cyklu, ozdobionego
kompletem nagród przyznawanych w polskiej fantastyce. Sztandarowe dzieło
pisarza z legendarnego „Klubu tfurcuff‖, grupy której prace złożyły fundament
pod współczesną polską fantastykę. Kontynuacja historii uznanej przez portal
Onet za „fantastyczną powieścią dziesięciolecia 2000-2010‖.
OCENA:
No i w końcu nadeszła wielka chwila dla wszystkich fanów Grzędowicza,
imponujące zakończenie czteroksięgu. Fantasta dwoi się i troi by czytelnik był
zadowolony. A jak jest naprawdę? Czy mamy to co chcieliśmy? Tak
naprawdę to się zawiodłem. Oczywiście jest epicko, jest wszystko to, co
chcielibyśmy w zakończeniu dobrego cyklu. Ale czegoś brakuje. Tej iskry,
która sprawia, że to co przeczytaliśmy zostaje na długo w naszych głowach.
4 tom ―Pana…‖ niestety nie zostaje. Zakończenie sagi Grzędowicza nie
powala, ale też nie zniechęca.
7/10
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„Pas Deltory. Puszcze Milczenia „, Emily Rodda
Warszawa 2012 , I wyd
Wydawnictwo Literacki Egmont, tłum. Piotr Janikowski
OPIS:
Nad królestwem Deltory zapanował nikczemny Władca Mroku. Zmusił do
ucieczki rodzinę królewską i zniszczył Pas Deltory, którego magia chroniła
królestwo. Szesnastoletni Lief wyrusza w niebezpieczną podróż. Musi odnaleźć
siedem kamieni, które tworzyły Pas i bez których Deltora nie wyrwie się spod
jarzma Władcy Mroku. Tajemnice, niebezpieczne stwory, wróg czający się w
cieniu drzew Odzyskanie Pasa Deltory nie będzie łatwe.
OCENA:
Typowa fantasy dziecięca, bez zbytniego wysiłku. Coś tam się dzieje, nawet
ktoś tam ginie, ale ogólnie ktoś starszy niż 12- letnie dziecko powinien omijać
tą książeczkę z daleka.
2/10
„Heretycy Diuny„, Frank Herbert
Poznań 2013, I wyd
Wydawnictwo Rebis, tłum. Marek Michowski
OPIS:
Tęsknota za wolnością po upadku Boga Imperatora pchnęła ludzkość ku
Rozproszeniu… Zielona Arrakis, której nazwa z upływem lat skróciła się do
Rakis, stała się znów planetą zdominowaną przez pustynie. Na Giedi Prime,
zwanej teraz Gammu, dorasta kolejny ghola Duncana Idaho, pilnie strzeżony
w twierdzy zgromadzenia żeńskiego. Bene Gesserit wiążą z nim wielkie
nadzieje.
Po piętnastu stuleciach powracają potomkinie ludzi z Rozproszenia,
Czcigodne Matrony – wrogie zgromadzeniu żeńskiemu i tysiąckrotnie
przewyższające go liczbą. A tymczasem na Rakis spełnia się stara
przepowiednia. Do Kin, dawnego Arrakin, czerw pustyni przynosi Szienę –
dziewczynkę potrafiącą rozkazywać tym gigantycznym stworzeniom…
OCENA:
Piąty tom największej sagi sci-fi w dziejach literatury. Cykl doskonały, opus
magnum fantastyki, wizjonerska klasyka, ekologiczny bełkot. O tej serii
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napisano już wszystko, co tylko można było napisać. Więc co ja mogę dodać,
na pewno to że to wspaniała przygoda, ta książka. Że pełno w niej mądrości,
w tej książce. Herbert miał dar i tego odmówić mu nie można, choć ta część
sagi jest już słabsza niż poprzedniczki, to jednak dalej warto, oj warto.
8/10
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Odsłuchane 1/2013 (3)
Tytuł: “One”
Autor: Kool Savas & Azad
Produkcja:L.E.S., MONROE, STI, Azad, Neediz, Kwame, Sholar, Kool Savas,
Milan Martelli
Rok wydania: 2005
Wydawca: BMG
Wydany w 2005 wspólny album dwójki legendarnych niemieckich raperów –
Azad’a i Kool Savas’a, który dotąd sprzedał się w liczbie ponad 95 tysięcy
egzemplarzy, a singiel ―All 4 One‖ stał się wielkim hitem. Z płyty pochodzi kilka
naprawdę klasycznych utworów w dziejach niemieckiego hip - hopu, oprócz
wspomnianego już ―All 4 One‖ są to jeszcze m.in. ―Monstershit‖, ―Guck my
man‖, czy ―Was hab ich dir angetan‖ z gościnnym udziałem piosenkarza
Xaviera Naidoo. Płytka jest bardzo spójna, obfitująca w dobre bity, teksty na
wysokim poziomie i niesamowite flow obu raperów. Absolutna klasyka
niemieckiego rapu, na której nie ma słabszego kawałka.
Tracklista:
1 Intro
2 Monstershit
3 All 4 one
4 Banana 2
5 Tollwut
6 No no no
7 Bis ihr nicht mehr könnt
8 Guck my man
9 Ich bin Rap
10 Alles was geht
11 War
12 Panik [Skit]
13 Was Hab Ich Dir Angetan feat. Xavier Naidoo
Tytuł: “A World Next Door to Yours”
Autor: The Parlotones (Glen Hodgson, Paul Hodgson, Kahn Morbee, Neil
Pauw)
Rok wydania: 2005
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Produkcja: Theo Crous & The Parlotones
Wydawca: Sovereign Entertainment
Drugi studyjny album zespołu z Republiki Południowej Afryki to solidna dawka
rockowego brzmienia. The Parlotones to jeden z najpopularniejszych
produktów eksportowych RPA i jedna z największych gwiazd w swoim kraju.
Czwórka chłopaków z Johannesburga wniosła powiew świeżości w skostniałe
oblicze muzyki indie rockowej, a każde ich nowe dokonanie wyczekiwane jest
przez rzesze fanów na całym świecie.
Tracklista:
1. Giant Mistake
2. I‘ll Be There
3. I‘m Only Human
4. Bird in Flight
5. Sun Comes Out
6. Dance
7. Side of the Moon
8. Play on
9. Solar System
10. Perfect Place
11. Pointing Fingers
12. Window Shopper
13. Disappear Without a Trace
14. Baby Be Mine
Odsłuchane 2/2013 (4)
Tytuł: „Der Bozz. Remix”
Autor: Azad
Produkcja: STI
Rok wydania: 2006
Wydawca: BOZZ Music
Ta płyta to reedycja klasycznego albumu Azad’a z 2004, tym razem
wyłącznie na bitach STI, który zremiksował całą płytę. W skład trzynastu
utworów wchodzą dwa nowe, które zastąpiły dwa inne, przez które
oryginalny album został zakazany przez BPJM, czyli ―Judgement Day‖ oraz
“Blackout”. Jeden z nowych utworów jest odpowiedzią Azad’a na diss Shok
Muzik. Jak zawsze u reprezentanta Frankfurtu mamy do czynienia z mocnym
materiałem, tak pod względem tekstowym jak i brzmieniowym.
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No Money, nur Problems, du weißt nicht, was wir hier durchmachen
Von
unten
nach
oben,
aus
dem
Dreck
an’s
Licht,
Der Goethe der Straße, wie Phoenix aus der Asche ich flieg
Tracklista:
1. Intro
2. Der Bozz
3. Flieh
4. Mein Block
5. Phoenix
6. Peiniger
7. Frankfurt feat. Warheit
8. Reflektionen (In meinen Augen)
9. A.Z. Pitbull vs. Shmok Muzik
10. Skit
11. Kopf Hoch feat. Jonesmann
12. Zahltag
13. Outro
Tytuł: „HAOS”
Autor: O.S.T.R., Hades
Produkcja: Killing Skills, O.S.T.R., Drumlinaz,
Rok wydania: 2013
Wydawca: ASFALT Records
Album HAOS to jedno z największych wydarzeń ostatnich lat w polskim hip
hopie. Genialna promocja, w tym świetne teledyski, klasyczne bity na
najwyższym światowym poziomie i dwójka głównych aktorów tego show.
Uznawany przez wielu za najlepszego rapera w kraju O.S.T.R. i utalentowany
warszawki raper Hades, reprezentant warszawskiej Hifi Bandy. Mieszanka
wybuchowa zaowocowała klasykiem już w momencie premiery!
Znam cię dobrze, lepiej niż siebie samego,
Jesteś ogniem, wodą, powietrzem, ziemią, horyzontem,
Bo nie widzę nic innego, dopóki wschodzi i zachodzi słońce.
Znam cię dobrze, lepiej niż siebie samego,
Jesteś ogniem, wodą, powietrzem, ziemią, horyzontem,
Bo nie widzę nic innego, zbyt wiele razy się na Tobie zawiodłem.
Tracklista:
1. Intro HAOS
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2. Rap na osiedlu
3. Czas dużych przemian
4. Psychologia tłumu feat. Sacha Vee
5. Ona i ja
6. Mam dość
7. Bądź słuchaczem
8. Mniej więcej
9. Powstrzymać cię
10. Wyżej
11. Sugar Haze
12. Stary Nowy Jork feat. Jordanów
13. Obsesja
14. Idealny świat
15. Niewidzialni ludzie
16. Kolacja
Tytuł: „Chodnikowy Wilk”
Autor: Bisz B.O.K
Produkcja: Oer, Złote Twarze, Brudny Wosk, Mr.Ed, Kosa, Pekro, Nocne
Nagrania, Lenzy, Puzzel, Szops, Pawbeats, Bob‘ Air
Rok wydania: 2012
Wydawca: Fandango Records
Bisz z B.O.K. to największe objawienie w polskim hip hopie od czasów Zeusa
i Małpy. Chłopak swoim legalnym solowym debiutem, wywołał niemałą
burzę. Płyta jest świetna, pozbawiona gości, dzięki czemu sam błyszczy
ponad miarę. Tekstowo to w polskim rapie prawdziwa rewolucja. Na krążku,
praktycznie nie ma słabszych kawałków. Płyta wręcz genialna, a na pewno
najlepsza w 2012 roku na polskiej scenie, a takie kawałki jak “Pollock”,
“Banicja”, czy ―Role Playing Life‖ nie zostawiają słuchacza obojętnym i na
długo zostają w pamięci.
Dla mnie życie jest baśnią, system smokiem, ja – świętym Jerzym/
Nienawidzę ludzi za każde kłamstwo, które musiałem połknąć, żeby teraz nim
rzygać,
Ale moje zimne oczy nie gasną i wszystko, wszystko dopiero się zaczyna.
Nauczyłem się wiele, lecz nie od nich. Głos sumienia, filozof Seneka.
Tracklista:
1. Zew
2. Wilk chodnikowy
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3. Jestem bestią
4. Carrie
5. ―WnykiZawleczki, nakrętki, kapsle
6. Niech czas stanie
7. Trainspotting
8. W biegu
9. Role Playing Life
10. Głupiomądry
11. Indygo
12. Pollock
13. Banicja
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Wychodźcy – Émile Verhaeren
Émile Verhaeren - belgijski poeta (1855-1916) piszący po francusku, klasyk
awangardy modernistycznej. Tekst w tłumaczeniu: Branisławy Ostrowskiej.
Z burym kotem, z wiernym psem,
Z chęcią życia Bóg wie czem1,
Idą w mroku, brnąc po grudzie,
Nasi ludzie:
Bieda Wiekuistych dróg tułacze,
Dżdżów pijaki, mgieł palacze.
Nic nie mają nasi ludzie:
Nic a nic —
Prócz gościńca w mroków chmurze.
Nadzieja Każdy niesie na kosturze
W swojej chustce w wielkie kraty,
Mieniąc2ramię po kolei,
Każdy niesie
Zabrukane3, stare szmaty
Nadziei.
Idą ludzie, nasi ludzie,
W głuchym trudzie, brnąc po grudzie,
W nieskończoność mrocznych dróg.
Karczma stoi w suchym lesie,
W głuchej ciszy:
Stara karczma nieznanego.
Gruzów ciszy sowy strzegą,
Zgrają szczury w niej biegają,
Szczury, myszy.
Stara karczma w zbiegu dróg
Ma stoczone czerwiem4 ściany,
Strzechę burą na kształt strupa,
Trzęsie w wietrze szyld blaszany
Z piszczelami kościotrupa.
Nasi ludzie, ludzie trwóg:
Kładą krzyż na klęskę swą
I drżą.
Nasi ludzie mają w duszy
Dwa bezżarne[5] żużle czarne,
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Żużle czarne dwa — na krzyż!
Pobożność
W nieskończoność zmierzchniej głuszy
Polatuje głos podzwonny
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Przez bezdroża zapomniane
Leśnych cisz:

40
To madonny tak wołają
Z kaplic licznych okolicznych:
Jako ptaki w mgle zbłąkane
Madonny!
Strach
Nasi ludzie — ludzie trwóg:
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Drżą, że dziewki ich nie mają
Świec gromnicznych,
Że kadzidło nie ma woni,
Że w odludnej chyba niszy
Nad barwioną z gipsu głową
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Kilka jeno róż się kłoni
W sennej ciszy.
OmenBoją się, gdy legnie cień
Na ich pól stwardniałej grudzie —
Boją się miesięcznych lśnień
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Nad drętwotą swoich wód —
Trupa ptaka u swych wrót:
Nawet ludzi już się boją
Nasi ludzie.
Nasi ludzie są niezdolni,
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Niedołężni i bezwolni,
Choć zaciekli są w uporze
Nędzą swoją!
Bieda, Ziemia, Chłop
Nasi ludzie to biedaki,
Jeśli liczą jeszcze kiedy,
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To plon chyba własnej biedy:
Na groszaki.
Przez różańce długich lat
Naszych ludzi płonne zboże
Śnieć toczyła, sporysz jadł!
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Ich lemiesze z spiekłych ról
Odrzucały grudy skał,
Głazów zwał,
Szczęki się zażarły w gniew:
Wgryźć się w ziemię ornych pól
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Aż do serca! aż do trzew!
Z burym kotem, z wiernym psem,
Z klatką, w której drzemie ptak,
67

Z mocą życia chyba w tem[6],
By bunt gnieść, a ból swój nieść,
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Opuszczają pól swych szlak
Nasi ludzie, ludzie trwóg,
W głuchym trudzie, brnąc po grudzie
W nieskończoność zmrocznych dróg.
WygnanieZa spódnicą swych macierzy
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Dzieci drobnych stadko bieży:
Drżące stadko i beczące
W mroku chmury.
Starców wzrok znużony w mgle
Żegna jeszcze własny kąt
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Strupieszałej, szarej ziemi,
Kędy kąsa wiatr, jak trąd,
Gdzie, jak mróz — zaraza żre!
A za niemi[7]
Idą ludzie znad wybrzeży
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O ramionach wyschłych w sznury…
Rozpacz
Umęczony orszak kroczy
W mroku chmury,
Bez pragnienia, bez wspomnienia,
Bez zawiści dawnych szczęść,
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Nawet już i bez tej woli,
By pięć palców ścisnąć w pięść
Przeciw doli —
Przeciw śmierci.
Nasi ludzie, ludzie pól
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W nieskończoność niosą ból.
Wózki liche i powózki
Już od świtu tłuką bruk
Kamienistych polnych dróg.
Jedne stare jak szkielety
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Pobrzękują w amulety,
Co z hołobli im zwieszono —
Inne skrzypią w mroki senne,
Jak żurawie gdzieś studzienne —
Inne jak okrętu łono,
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Który w burzy strzaskał ster —
A dwa koła, gdzie od lat
Wyrzeźbiono zodiak sfer,
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Zdają się po drożnej grudzie
Wieść w płóciennej swojej budzie
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Cały świat!
Szkapy stare, nędzne, chude
Ledwie wloką się przez grudę,
Ptak, OmenŻe woźnica wraz idący
Niby wiatrak szalejący
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Ciska w przestrzeń raz po raz
Gdzieś podjęty drogą z roli
Senny głaz —
Czarnym krukom — ptakom doli
Mijającej.
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Nasi ludzie, ludzie pól
Już pokornie niosą ból.
Zwierzęta, Bieda
Trzody nędzne społem z nimi
Po gościńców twardej ziemi
Idą w świat.
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Głody gnają je z zagrody,
Klęsk i nędzy wieczny bat:
Owce, których umęczenie
Potyka się o kamienie,
Co krok nowy —
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Woły rykiem witające
Rychły zgon —
Opuchnięte, ciężkie krowy,
Wymionami zwisające —
I ciągnący z obu stron
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Mułów rząd, co niesie w mrokach
Śmierci krzyż na wpadłych bokach.
Trzody idą, idą ludzie
Przez gościńce w głuchym trudzie,
Drogą mroku, i bezmocy
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Drogą, co okrąża świat.
Z jakich, powiedz, dalekości,
Morza losów, morza lat?
Ze spoczynkiem jeno prawie
Na cmentarnych wzgórz murawie,
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Co im ściele swą zieloność —
Idąc, wstając, upadając,
Brnąc w bezdrożach głuchej nocy,
Jesień, lata, zimy, wiosny —
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Tłum tułaczy, tłum żałosny,
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Dąży skroś[8] — z nieskończoności
W nieskończoność.
Potwór, Miasto
A w oddali już majaczy
Spod ciężarnej nieb opony[9]
Czoło niby szczyt Taboru[10],
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Czarne ssawki, dech czerwony,
Cały mroczny kształt potworu,
Który ciągnie wieczny połów
Polnych ludzi.
Miasto, co przygasa w dzień,

170
W proch i ołów,
A rozżarza się i pali
W płomieniste skry ogniowe,
Gdy je budzi
Nocny cień.
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Miasto murów
i marmurów, z drzewa, cegły, złota, stali —
— Polipowe[11].
Przypisy:
[1]czem — dziś popr. forma N. lp: czym.
[2]mienić — dziś: zmieniać.
[3]zabrukany — pobrudzony.
[4]czerw (daw.) — robak, larwa; stoczone czerwiem — pogryzione przez robactwo.
[5]bezżarne — tu: pozbawione żaru, wypalone.
[6]tem — dziś popr. forma Msc. lp: tym.
[7]niemi — dziś popr. forma Msc. lm: nimi.
[8]skroś — poprzez, na przestrzał.
[9]opona (daw.) — tu: zasłona.
[10]Tabor — góra (562 m n.p.m.) w płn. Izraelu, 17 km na zach. od Jeziora Genezaret. Wymieniona w Biblii; jest
uważana za miejsce, w którym Jezus ukazał się uczniom w swojej boskiej chwale, dlatego zbudowano tam Bazylikę
Przemienienia Pańskiego. W bitwie pod górą Tabor w 1799 r. wojska fr. pod wodzą Napoleona Bonaparte zmusiły do
ucieczki przeważające siły tureckie.
[11]polipowy — tu: przypominający potworną, chorobliwą narośl.
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