
Miasta potrzebują  
więcej zieleni
Powszechna betonoza, czyli nadmiar  
betonu w przestrzeni miasta,  
to niewłaściwy kierunek  str. 4

Nowy Budzik  
coraz bliżej
Fundacja Akogo? buduje Klinikę Budzik 
dla dorosłych. Obiekt powstaje tuż obok 
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. str. 3
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Czytaj na str. 16 v

Ocalić polskość
Kresów Wschodnich  
Losy polskiej inteligencji, która 
po II  Wojnie Światowej znalazła się 
za wschodnią granicą Polski, 
potoczyły się różnie. str. 14

Jak Helena Sparrow 
pomogła opanować 
najgroźniejsze epidemie
Jej życiorysem można by obdzielić 
kilka osób. Opracowała kilka 
wykorzystywanych do dzisiaj
szczepionek. str. 20

„Matka milionów”
podbija półkulę zachodnią
Gubernator Amsterdamu, darowując 
sadzonkę kawy królowi Francji 
nie przewidywał do czego doprowadzi 
ta nieostrożność.  str. 31

Pandemia ożywiła
ubezpieczenia na życie 
Koronawirus przypomniał,  
że śmierć i choroba są zdarzeniami,
od których trudno uciec. str. 12

W tym numerze:

Prymas Tysiąclecia
Jednym z wydarzeń, które bardzo utkwiły w pamięci ks. Stefana Wyszyńskiego było 
odnalezienie pewnej karty, którą wiatr przywiał od zniszczonej Warszawy. Zobaczył 
ją w lesie, spopieloną wśród wielu innych kart. Został tylko w niej niedopalony środek, 
a na nim słowa: „Będziesz miłował”. Powiedział wtedy: „Nic droższego nie mogła nam 
przysłać ginąca Stolica.
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Znajdziesz nas 

POLSKA  
PO GODZINACH

KULTURA • WIEDZA • GOSPODARKA

n OD REDAKCJI

Zostań naszym reklamodawcą 
Razem z nami Twoja firma 
osiągnie jeszcze większy sukces!
q Nasz nakład to aż 10 000 egzemplarzy 

q  Nasza gazeta skierowana jest do mieszkańców całej Polski. Wysoki standard wizualny oraz merytoryczne treści wyróżniają nas 

wśród lokalnych pism. Każdy kolejny numer jest wyczekiwany przez mieszkańców, a nakłady rozchodzą się w zaskakującym tempie.

q  Nasze artykuły pisane są przez wybitnych specjalistów z konkretnych dziedzin. Zawsze poparte są wiedzą i wieloletnim 

doświadczeniem.

q Jesteśmy pierwszą w Polsce bezpłatną gazetą tworzoną na tak wysokim poziomie.

q  We wrześniu oferujemy promocyjne ceny na reklamę. 

Zapraszamy do współpracy:

marketing@pogodzinach.info 
602-571-373
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Przedawnienie roszczeń – 

informacje praktyczne

Instytucja przedawnienia ma długi 

rodowód, a nadal wiele osób nie wie 

o jej istnieniu. 

str. 28

Diego Maradona – geniusz 

z genem samozatracenia

Najlepszy piłkarz świata, idol 

kibiców, boski Diego umiera w wieku 

60 lat. 

str. 30

Najstarsze kino świata 

ze Szczecina

Wiele z mniejszych instytucji 

kultury przegra w pandemii walkę 

o przetrwanie. Potrzebna im pilna 

pomoc. 

str. 31

Wielki sukces polskich 

nastolatków w czasie 

pandemii

Spektakl obejrzało w projekcie pod 

patronatem UNESCO 11 milionów 

widzów z 30 krajów świata. 
str. 5

W tym numerze:
RADOSNYCH, RODZiNNYCH i SPOKOJNYCH 

ŚWiĄT BOŻEGO NARODZENiA

ŻYCZY REDAKCJA

Dokończenie na str. 16 v

Od 2008 r. jest Pani prezenterką 

telewizyjną, jurorką programu 

„Dance Dance Dance”, jedną 

z prowadzących programy „Py-

tanie na śniadanie”, „Ameryka 

da się lubić” czy talent show „The 

Voice Kids”. Prowadziła Pani 

konkurs Eurowizji Junior w tym, 

jak również w ubiegłym roku. 

Jest Pani jedną z największych 

osobowości medialnych, pro-

wadzących programy z ludźmi 

kultury i show biznesu. Nie jest 

to łatwa praca. Skąd Pani bierze 

aspiracje i siłę do niej? 

Prowadzenie programów jest 

dla mnie ogromną przyjem-

nością. Bardzo przydała mi się 

w tym wieloletnia praca na sce-

nie, bezpośrednie obcowanie 

z widzem na żywo, w teatrze. 

Występy na żywo wymagają za-

równo ogromnej koncentracji, 

jak i spontaniczności, dlatego 

są bardzo trudne. 

Praca w TV fascynuje mnie 

i wkładam w nią całe moje ser-

ce. Zawsze słucham uważnie re-

żyserów, bo to oni przedstawiają 

mi swoje wizje, które muszę jak 

najlepiej przekazać dalej. Za-

wsze dużo się uczę i obserwuję 

najlepszych w danej dziedzi-

nie. Szereg osób ma wpływ na 

to, co dzieje się na scenie. Musi-

my się zgrać, zaufać sobie. Mu-

simy być odpowiedzialni i pro-

fesjonalni. Na to, jak wypadam 

Z  Idą Nowakowską  rozmawiają 

ks. Andrzej Chibowski  

i Bartosz Wieczorek

Otwarta 

na ludzi
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W tym numerze:

Witkacy na wojnie 

z używkami

Czasy, w których żyjemy są 

okresem zaniku obecności w życiu 

społecznym i jednostkowym 

religii, sztuki i filozofii. str. 12

Ewa Demarczyk – 

artystka galaktyczna

Ewa Demarczyk zapisała się 

wielkimi osiągnięciami, które 

jej twórczość czynią oryginalną 

i wyjątkową. 

  

str. 19

100. rocznica Bitwy 

Warszawskiej w Diecezji 

warszawsko-praskiej

Wygrana Bitwa Warszawska 

uratowała Polskę i Europę przez 

inwazją bolszewicką. 

  

str. 22

Był sobie mężczyzna

Ojciec przestał być obecny w domu, 

a role kobiet i mężczyzn uległy 

polaryzacji.

 

str. 10

Przepracowany 

jak Polak

W Europie Zachodniej i Skandynawii  

dostrzegalna jest tendencja do obniżania  

wymiaru czasu pracy.  

str. 24

Ekspedycja polskich 

harcerzy

Od samego początku miał to być wyczyn podjęty 

dla chwały i rozsławienia Polski. I to
 udało się 

doskonale. 

str. 8
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Warto być przyzwoitym

Zanim porozmawiamy o Pana 

drodze aktorskiej, chciałbym 

zapytać o lata dziecięce i dom 

rodzinny. Gdzie i w jakiej rodzi-

nie Pan się wychowywał i ja
k 

ten czas wpłynął na Pańskie 

usposobienie, zainteresowania?

Urodziłem się w rodzinie woj-

skowej w Kielcach w 1930 r. Sam 

się dziwię, że jeszcze żyję na tym 

świecie. Jestem szczęściarzem i za 

to dziękuję Panu Bogu. Mój ojciec 

Teofil, już jako 17-letni Legionista 

bił się w wojnie polsko-sowieckiej 

1920 r. Lata beztroskiego dzie-

ciństwa, pełne miłości i zabaw, 

przeżywaliśmy razem z siostrą 

Basią i rodzicami na Mahome-

tańskiej 3, w pobliżu koszar, gdzie 

tata służył. Moi rodzice prowadzili 

otwarty dom. Byliśmy taką „Go-

łasowską sielanką”. Nazywaliśmy 

siebie „czwórką hultajską”, zawsze 

weseli i żartujący. Kiedy jednak 

było trzeba, to panowała w domu 

wojskowa dyscyplina.

Dokończenie na str. 16 v

Z aktorem Wiesławem Gołasem rozmawia ks. Andrzej Chibowski
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Pandemia wydobyła na światło 

dzienne pewną istotną prawdę 

o naszym rynku pracy. Prawdę, 

która przed koronawirusem była 

praktycznie niedostrzegana 

Jak zwiększyć

użytecznychspołecznie

zawodów?
wynagrodzenia

 O
kazało się, że istnieje 

pewien fundamen-

talny podział wśród 

zawodów: są ci, bez 

których pracy jesteśmy sobie 

w stanie wyobrazić nasze co-

dzienne życie i ci, bez których 

byłoby to bardzo trudne, jeśli nie 

niemożliwe. Po jednej stronie 

większość tzw. białych kołnie-

rzyków od pracy zdalnej i kon-

ferencji na Zoomie. Po drugiej: 

oklaskiwani powszechnie leka-

rze, pielęgniarki, ratownicy me-

dyczni, sprzedawcy, kurierzy, 

śmieciarze.

Co łączy te zawody, których przed-

stawiciele narażali swoje zdro-

wie w trakcie lockdownu? Nie 

licząc lekarzy, wszystkie są słabo 

wynagradzane, zwykle wyraźnie 

poniżej średniej krajowej. Klu-

czowe z punktu widzenia społe-

czeństwa prace należą do najniżej 

płatnych. To bez wątpienia wiele 

mówi o systemie gospodarczym, 

w którym żyjemy. Jeśli ludzie, 

którym tak dużo zawdzięczamy, 

otrzymują tak mało za swoją czę-

sto wyczerpującą i trudną pracę, 

to podział dochodów ewident-

nie szwankuje. Dotyczy to zresztą 

wszystkich krajów rozwiniętych, 

Polska nie jest tu w żadnym razie 

niechlubnym wyjątkiem.

Najbardziej cenieni 

społecznie – najmniej 

zarabiający

Szacunek, jakim darzone są po-

szczególne grupy zawodowe, jest 

regularnie badany przez sonda-

żownie. W 2019 r. C
BOS opu-

blikował hierarchię zawodów 

w oparciu o kryterium „poważa-

nia społecznego”. Oczywiście na 

dole znaleźli się różnego rodzaju 

politycy – radni, posłowie, człon-

kowie rządu – oraz księża, dzien-

nikarze oraz urzędnicy. Taki już 

polski folklor. Nad Wisłą gardzi się 

wszystkim, co związane zpolityką 

lub administracją. Na samiutkim 

dole znalazł się także ktoś, kto 

tam jakby nie pasował – mowa 

o maklerze giełdowym, którego 

można uznać za reprezentanta 

wszystkich � nansistów, bo był 

jedynym ich przedstawicielem 

wzestawieniu. Zdecydowanie naj-

większym szacunkiem cieszyli się 

za to strażak oraz pielęgniarka. 

Dokończenie na str. 16 v

Co idzie nie tak? Pytania 

o efektywność polskiej nauki

Każda innowacja to nowe miejsca pracy 

dla bezpośrednio zatrudnionych pracowników 

i zewnętrznych firm. 

str. 20

Dzisiejsza młodzież 

będzie dożywać setki

Warto, by młodzi ludzie uświadomili sobie, 

że w ich pokoleniu dożywanie 100 lat 

nie będzie taką rzadkością.
str. 12
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W tym numerze:

Ciągle go gnało, ciągle 

był w drodze 

O prof. Ludwiku Maciągu z prof. 

Stanisławem Bajem rozmawia 

Elżbieta Szczuka. str. 18

Koniec Hongkongu, 

jaki znamy

Hongkong był miejscem, w którym 

ludzie Zachodu stawiali swoje 

pierwsze kroki w chińskim świecie.

  

str. 30

Nauka obywatelska 

w epoce cyfryzacji 

Nauka obywatelska to aktywność 

naukowa osób, które nie są 

 specjalistami w danej dziedzinie.

  

str. 32

Natura leczy duszę

Więź łącząca ludzi ze światem 

przyrody zanika, a to w bezpośredni 

sposób przenosi się na nasz stan 

zdrowia. 

str. 14
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Pani Stanisławo, z racji wiel-

kiego sukcesu artystycznego 

na tegorocznym Festiwalu Pol-

skiej Piosenki w Opolu, jakim 

jest otrzymana przez Panią na-

groda publiczności, w imieniu 

czytelników gazety „Polska Po 

Godzinach” i własnym skła-

dam szczere gratulacje i wyrazy 

uznania. Nowa płyta, dodatkowo 

zapowiedziane wznowienie 

Pani biogra i. W
iele się wokół 

Pani dzieje. 

Myślę, że fani zgromadzeni 

w am teatrze, jak i miliono-

wa rzesza publiczności przed 

ekranami, doskonale odczytała 

przesłanie napisanej i wykona-

nej przez Panią piosenki „Niech 

minie złość”. W niespodziewa-

nym doświadczeniu pandemii, 

w czasie coraz powszechniej-

szej deprecjacji ludzkiej god-

ności i wzajemnego hejtowania 

się, jest to z pewnością swoisty 

apel artystki, która „w życiu 

niejedno przeszła”.

Jak odebrała Pani sukces pio-

senki „Niech minie złość”?

Dziękuję za gratulacje. Oczy-

wiście bardzo się cieszę. Od 

jakiegoś czasu chciałam za-

śpiewać w Opolu mój protest 

song przeciwko nienawiści.  

Dokończenie na str. 16 v

Każdy ma swoją drogę

Ze Stanisławą Celińską rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Problemy dzieci i nastolatków 

o których dorośli nie mają pojęcia

Rozmowa z Lucyną Kicińską – wieloletnią koordynatorką 

Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę. 

str. 8

Gdy Europa się 

starzeje

Spada liczba urodzin, zmienia się 

struktura rodziny, pojawiają się u nas 

typowe problemy Zachodu.
str. 4
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Bocheński i komuni-

styczne paskudztwo

Za swoją misję uznał uświadamianie 

intelektualnych elit Zachodu, 

jak wielkim zagrożeniem 

dla cywilizacji jest ideologia 

komunistyczna.

str. 11

To nie jest kraj 

dla chorych ludzi

Publiczny system opieki zdrowotnej 

nie działa w Polsce najlepiej, o czym 

zapewne przekonała się większość 

z nas.

str. 12

Organizmy biologiczne 

na Wenus?

Jeżeli w chmurach Wenus rzeczywiście 

żyją jakieś drobnoustroje, rodzi to 

pytanie, w jaki sposób są zdolne 

tam przetrwać. 

str. 19

Nasza strona internetowa

Zapraszamy na stronę, gdzie 

znajdują się w wolnym dostępie 

nasze artykuły, a także numery 

archiwalne.

str. 31

W tym numerze:
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Jest coś urzekającego w roz-
poczynjącym się miesiącu. 
Wrzesień zwiastuje koniec 
wakacji i powrót do szkół, 

powolne przechodzenie od cza-
su beztroskiego do rutyny życia, 
do codziennego porządku  – to 
ważna cezura w życiu społeczeń-
stwa, zwłaszcza polskiego, które 
pamięta złowrogi dzień 1 wrze-
śnia 1939 roku. Wrzesień to także 
zwiastun jesieni, pory roku, która 
w naszym klimacie pociąga za 
sobą pewne zjawiska atmosferycz-
ne, ale także całą sferę symboli.

Z konkretnych zdarzeń, które 
powoli zwiastuje wrzesień należy 
wspomnieć chociażby o opadach 
deszczu. Za tym wiąże się pro-
blem gospodarowania opadami 
czy szerzej wodą. Duże miasta 
zastanawiają się, jak tę wodę za-
trzymywać i jak nią zarządzać. 
Furorę robi pojęcie rezyliencji, 
czyli rozumienia miasta jako sys-
temu naczyń połączonych, które 
wspólnie muszą reagować na kry-
zysy, w tym na gwałtowne ulewy.

Innym problemem wielkich 
miast są grodzone osiedla, które 
niszczą spójność miejskiej tkan-
ki, tworząc niepotrzebne barie-
ry i utrudnienia. Cierpią z ich 

powodu nie tylko mieszkańcy 
patrzący na nie z zewnątrz, ale 
o dziwo także sami „ogrodzeni”, 
w tym szczególnie mamy z dzieć-
mi. To, co miało dawać im bez-
pieczeństwo i spokój, staje się 
rodzajem dobrowolnego uwię-
zienia i wielkim utrudnieniem 
w codziennym życiu.

W najnowszym numerze przy-
glądamy się też „tajemniczej” 
walucie, jaką jest kryptowaluta, 
wyjaśniamy, jak powstaje i czemu 
nie zastąpi waluty, której stabil-
ność gwarantują banki poszcze-
gólnych państw. Pod lupę bie-
rzemy też rynek ubezpieczeń na 

Bartosz Wieczorek 
bartosz.wieczorek@pogodzinach.info

Polski wrzesień
Wrzesień zwiastuje 
koniec wakacji i powrót 
do szkół, powolne 
przechodzenie od czasu 
beztroskiego do rutyny 
życia, do codziennego 
porządku – to ważna 
cezura w życiu 
społeczeństwa, zwłaszcza 
polskiego, które 
pamięta złowrogi dzień 
1 września 1939 roku.

życie, który notuje wyraźną ten-
dencję wzrostową. Prezentujemy 
też nieznaną szerzej w Polsce 
postać Heleny Sparrow, badaczki 
z zakresu wirusologii, niezwykłe 
kobiety, które życie mogłoby słu-
żyć za scenariusz filmowy.

Ktoś mógłby zapytać, czemu 
w numerze zabrakło spraw, które 
rozpalają obecnie, głównie dzięki 
działaniom mediów, wyobraź-
nię społeczną, jak np. imigranci 
na granicy czy stan wyjątkowy 
wprowadzony w pasie przygra-
nicznym. Nie bagatelizujemy 
tych spraw. Ideą naszej gazety 
jest jednak przede wszystkim 
budowanie wspólnoty wartości 
wokół praw, które łączą wszyst-
kich jak: rodzina, życie społecz-
ne, gospodarka, kultura, historia. 
Mediów, które żywią się sensacją 
i chwytliwymi tytułami jest aż 
za dużo. 

Rzeczywistość, która się 
w nich pojawia jest wykrzywiona. 
Wybija się w niej konflikt, wal-
ka, antagonizacja, poczucie za-
grożenia. To nie jest pozytywne, 
budujące. Można przecież mówić 
o każdej, nawet kontrowersyjnej, 
sprawie, ale zawsze należy zadać 
sobie pytanie, czemu służy nasz 

przekaz. Czy chcemy przekazać 
informację, wiedzę czy nasze 
stanowisko i pogląd?

Misją mediów jest przekazy-
wanie społeczeństwu rzetelnej 
wiedzy, docieranie do źródeł, 
szukanie prawdziwych przyczyn 
danego zjawiska, konfrontowa-
nie różnych punktów widzenia.  

Mamy nadzieję, że taką właśnie 
rolę spełniamy. Na koniec, jak 
zawsze, zachęcam do kontaktu 
ze mną. z
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 W wydarzeniu 
udział wzię-
li marszałek 
Adam Struzik, 

członek zarządu województwa 
mazowieckiego Elżbieta Lanc, 
minister Zbigniew Ziobro, pre-
zes fundacji Ewa Błaszczyk oraz 
prezes szpitala bródnowskiego 
Teresa Bogiel. Patronat hono-
rowy nad realizacją inwestycji 
objęła małżonka Prezydenta RP 
Agata Korn hauser-Duda.

Co roku w Polsce zapada 
w śpiączkę kilkaset osób, w tym 
trzykrotnie więcej dorosłych niż 
dzieci. Liczba ta waha się od 500 
do 600, z czego około 150 stanowią 
najmłodsi pacjenci. Przyczyny są 
różne. Gros osób to ofiary wypad-
ków drogowych, ale w tym gronie 
są też ofiary przemocy.

– Gdy pojawił się pomysł budo-
wy „Budzika” dla dorosłych, nie 
mogliśmy pozostać obojętni. Takie 
miejsca pokazują, jak wiele można 
zrobić, jak pomóc często w sytu-
acjach, które wydają się skazane 
na niepowodzenie. Wielka wola 
walki, odpowiednia terapia i za-
angażowana kadra może zdziałać 
cuda. Stąd nasza decyzja o prze-
znaczeniu pod budowę „Budzika” 
dla dorosłych działki znajdującej 
się w sąsiedztwie jednego z na-
szych szpitali – Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego w War-
szawie. Budowa kliniki wchodzi 
właśnie w kolejny etap. Plany są 
ambitne. Życzę szybkiej realizacji 
inwestycji – powiedział marszałek 
Adam Struzik.

Klinika zacznie działać już 
w przyszłym roku?
Placówkę dla dorosłych buduje 
Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?. 
– Klinika Budzik dla Dorosłych 
jest kolejnym kamieniem milo-
wym na drodze naszej Fundacji. 
Kiedy ponad 19 lat temu zaczy-
naliśmy, w Polsce nie było prak-
tycznie żadnego systemu wspar-
cia dla pacjentów w śpiączce 
i ich bliskich. Wtedy stało się 
oczywiste, że przed nami ważne 
zadanie – kliniki Budzik. Ma-
my nadzieję, że nowa klinika 
zostanie oddana do użytku, 
jeszcze w przyszłym roku, na 
20-lecie Fundacji Akogo?. Z ca-
łego serca dziękujemy wszyst-

Fundacja Akogo? buduje Klinikę Budzik dla dorosłych. Obiekt powstaje tuż obok Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza. 15 lipca 2021 roku dokonano 
symbolicznego wmurowania aktu erekcyjnego.

Nowy Budzik coraz bliżej
n ZDROWIE

kim zaangażowanym w powsta-
nie tej ważnej, dla dorosłych 
osób w śpiączce, placówki me-
dycznej – podsumowała Ewa 
Błaszczyk-Janczarska, prezes 
Fundacji Akogo?.

Na działce użyczonej przez 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego powstanie trzypię-
trowy budynek o powierzchni 
3800 m². Klinika będzie wypo-
sażona w 16 łóżek oraz specja-
listyczny sprzęt medyczny i re-
habilitacyjny. Będzie to ważne 
miejsce na medycznej mapie sto-
licy i całego regionu. To właśnie 
w nim otrzymają pomoc dorośli 
pacjenci w stanie śpiączki – po 
urazach neurologicznych. Będą 
hospitalizowani, leczeni i reha-
bilitowani. W klinice wykony-

wane będą pionierskie zabiegi 
medyczne i rehabilitacyjne. Do 
wybudzania ze śpiączki posłużą 
urządzenia do krioterapii, hydro-
terapii, laseroterapii oraz terapii 
manualnych. Klinika zakupi też 
nowoczesny system pionizowania 
pacjentów i przemieszczania ich 
po terenie placówki za pomocą 
szyn zamontowanych w suficie. 
Pomocny będzie sprzęt multi-
medialny i sensoryczny. Całko-
wity koszt inwestycji to ponad 
40 mln zł. Otwarcie placówki pla-
nowane jest w 2022 roku (20-lecie 
Fundacji Akogo?).

Nowoczesna i w dobrym 
sąsiedztwie
Elżbieta Lanc członek zarządu 
województwa mazowieckiego 

zauważa, że ta inwestycja to po-
tężny impuls rozwojowy i szansa 
dla pacjentów na opiekę najlep-
szych specjalistów oraz dostęp 
do najnowocześniejszych me-
tod leczenia.

– Nasz szpital nie tylko dys-
ponuje najnowocześniejszym 
i świetnie wyposażonym zaple-
czem medycznym. Wizytówką 
są także pracujący tu wybitni 
specjaliści. Warto też pamiętać, 
że ogromnym atutem placówki 
są stale rozwijające się oddziały 
neurologii, neurochirurgii czy 
rehabilitacji, czyli tych specjal-
ności, które odgrywają kluczo-
wą rolę w leczeniu pacjentów 
w śpiączce. Wszystkie te czynniki 
dają nam pewność, że ta współ-
praca przyniesie bardzo dobre 

rezultaty – dodaje członek za-
rządu Elżbieta Lanc.

Niewątpliwie atutem lokaliza-
cji wybranej pod budowę kliniki 
jest sąsiedztwo specjalistycznego 
szpitala, jakim jest Mazowiecki 
Szpital Bródnowski.

– Patrząc przez pryzmat pa-
cjentów szpitala bródnowskiego 
widzimy wyraźnie, jak bardzo 
potrzebna jest klinika Budzik dla 
osób dorosłych. Z drugiej strony 
jestem głęboko przekonana, że 
to co jest siłą naszego ośrodka – 
nowoczesny sprzęt diagnostycz-
ny oraz zespół wybitnych spe-
cjalistów, będzie wsparciem dla 
powstającej kliniki. Liczę zatem 
na korzyści dla obu jednostek, 
a przede wszystkim na jeszcze 
lepszą i szerszą ofertę pomocy 
pacjentom – powiedziała Teresa 
Bogiel, prezes Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego w War-
szawie.

Klinika Budzik zostanie zbu-
dowana na wzór dziecięcego 
Budzika, który funkcjonuje przy 
Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Projekt stworzyli Jacek 
Bolechowski i Krzysztof Popiński 
z Autorskiej Pracowni Architektu-
ry CAD Sp. z o.o. z

www.mazovia.pl

Klinika Budzik dla dorosłych 
jest kolejnym kamieniem 
milowym na drodze naszej 
Fundacji. Kiedy ponad 
19 lat temu zaczynaliśmy, 
w Polsce nie było praktycznie 
żadnego systemu wsparcia 
dla pacjentów w śpiączce 
i ich bliskich.

Budowa Kliniki Budzik dla dorosłych

Prezes fundacji Ewa Błaszczyk
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Rezyliencja to stosun-
kowo nowa koncep-
cja, której istotą jest 
postrzeganie miasta 

jako systemu naczyń połączo-
nych, w którym każdy z miej-
skich komponentów wpływa na 
pozostałe i finalnie na odpor-
ność miasta na kryzysy.

– W teorii doskonale wiemy, 
w którą stronę powinny zmie-
rzać nasze miasta, zdajemy sobie 
sprawę, że future is green, nato-
miast jeśli chodzi o realizację za-
mierzeń, często nie traktujemy 
otaczającej nas przestrzeni jako 
dobra wspólnego. Nie zdajemy 
sobie sprawy, że podejmowane 
działania, np. powszechna be-
tonoza, czyli nadmiar betonu 
w przestrzeni miasta, to niewła-
ściwy kierunek – podkreślają 
dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, 
prof. UMK z Katedry Studiów 
Miejskich i Rozwoju Regional-
nego oraz inż. Tomasz Starczew-
ski i Mateusz Kowalski, student 
drugiego roku gospodarki prze-
strzennej.

Miejsce na drzewa
Ważne jest – podkreślają na-
ukowcy – aby już na etapie two-
rzenia miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
(mpzp), przeznaczać w nich od-
powiednią ilość miejsca na szpa-
lery drzew, bo to one chronią 
nas m.in. przed upałami. To, że 
mamy coraz większe problemy 
z niedoborami wody, powinno 
skutkować tym, aby na terenach 
zielonych projektować niecki, 
które będą gromadzić nadmiar 
wody opadowej i oddawać ją 
stopniowo w trakcie susz.

– Należy pamiętać, że spływ 
powierzchniowy deszczówki 
w trakcie gwałtownych opadów, 
szczególnie po nawierzchni wy-
konanej z betonu, jest gigan-
tyczny. Projektując nowe dro-

n EKOLOGIA

Miasta potrzebują  
więcej zieleni

gi i budynki zostawmy zatem 
miejsce na zieleń, która także 
magazynuje wodę, pozwólmy na 
powstawanie paneli fotowolta-
icznych na dachach, ponieważ 
one także wzmacniają miejską 
rezyliencję – radzą naukowcy.

W Ustawie z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, 
w studiach uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego oraz w innych do-
kumentach strategicznych jest 
szereg zapisów, które odnoszą 
się do rezyliencji, sugerują kształ-
towanie miejskiej odporności.

– Najważniejszą konkluzją 
wynikającą z naszych analiz za-
wartych w artykule jest fakt, że 
rezyliencja jest niejako wpisana 
w dokumenty planistyczne i stra-
tegiczne, problem pojawia się 
wtedy, kiedy zaczynamy posta-
nowienia owych dokumentów 

realizować w praktyce. Zaczyna 
się reinterpretacja, nadinter-
pretacja zapisów oraz naciski 
różnych grup: mieszkańców, 
urzędników i deweloperów – 
podkreśla prof. Rogatka.

Zdaniem toruńskich naukow-
ców przy projektowaniu prze-
strzeni miejskiej należy dążyć do 
zachowania równowagi między 
elementem gospodarczym, prze-
strzennym, społecznym i środo-
wiskowym.

– Należy zatem w mpzp za-
chować część terenu dla budyn-
ków mieszkalnych, część jako po-
wierzchnię biologicznie czynną, 
a część przeznaczyć na produkcję 
i usługi – podkreślają naukowcy. 
Przy tym wszystkim należy jed-
nak pamiętać przede wszystkim 
o człowieku. – W funkcjonowaniu 
ośrodków miejskich najważniej-
sza jest bowiem korelacja prze-
strzeni fizycznej ze społeczną, bo 

nie ma miasta bez ludzi – dodaje 
inż. Starczewski.

Przestrzeń jako dobro 
wspólne
Naukowcy twierdzą, że nie da 
się wskazać modelowego miasta 
w Polsce, które miałoby same 
świetne mpzp. Podkreślają jed-
nak, że w niektórych ośrodkach 
są doskonałe przykłady dobrych 
rozwiązań. Terenem zagospoda-
rowywanym z poszanowaniem 
zasad urban resilience jest np. 
stare koryto Warty w Poznaniu. 
Wśród negatywnych przykładów 
podają z kolei budynki powstają-
ce na terenach chronionych lub 
znajdujące się w otulinie terenów 
o wysokich walorach krajobrazo-
wych czy środowiskowych.

– Zawsze, kiedy pada pytanie 
o idealny plan, przypomina mi 
się przykład wrocławskiego osie-
dla Nowe Żerniki – mówi prof. 
Rogatka. Jego zdaniem Polacy po 
okresie komuny trochę zachły-
snęli się transformacją i moż-
liwościami, jakie ona niesie. 
Efekty tego są widoczne wokół 
nas. – Nie traktujemy przestrze-
ni jako dobra wspólnego, tylko 
każdy buduje, jak mu się podo-
ba – kolorowo i wesoło. Myślę, 
że trochę brakuje nam edukacji 
artystyczno-przestrzennej – za-
uważa naukowiec.

Zdaniem badaczy w polskiej 
przestrzeni bardzo dużym pro-
blemem jest też grodzenie osiedli, 
mamy do czynienia ze znaczną 
gettoizacją (tworzeniem enklaw 
zabudowy dla określonej grupy 
społecznej), która także negatyw-
nie wpływa na funkcjonowanie 
i estetykę przestrzeni polskich 
miast, ponieważ m.in. dzieli ludzi 
na tych ‚z osiedla’ i tych ‚spoza 
niego’ oraz tworzy bariery w prze-
strzeni publicznej. z

www.naukawpolsce.pap.pl

„Powszechna betonoza, czyli nadmiar betonu w przestrzeni miasta, to niewłaściwy kierunek” – alarmują 
naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
którzy zbadali w kontekście rezyliencji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp), powstałe 
w 39 polskich miastach mających powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ważne jest, aby już 
na etapie tworzenia 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 
(mpzp), przeznaczać 
w nich odpowiednią 
ilość miejsca 
na szpalery drzew, 
bo to one chronią nas 
m.in. przed upałami
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n SPORT

„Wracamy do formy!” 
akcja edukacyjna Programu Szkolny Klub Sportowy
Rozpoczęła się akcja edukacyjna „Wracamy do formy!” promująca aktywność fizyczną i udział w zajęciach 
Programu Szkolny Klub Sportowy. Podstawowym celem ministerialnego programu, którego operatorem krajowym 
jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych 
formach, a na realizację programu w latach 2017-2021 przeznaczono ponad 210 milionów złotych!

Aktywność fizyczna 
to jeden z filarów 
zdrowego i szczęśli-
wego życia – o ko-

rzyściach wynikających z upra-
wiania sportu mówić będą w ra-
mach akcji „Wracamy do formy!” 
gwiazdy sportu. Jako pierwsza 
o znaczeniu aktywności fizycz-
nej w codziennym życiu opowia-
da Aleksandra Mirosław – olim-
pijka z Tokio, mistrzyni świata 
we wspinaczce sportowej.

W ramach projektu, zainau-
gurowanego przez Instytut Spor-
tu-PIB, sportowcy wyczynowi 
w krótkich formach filmowych 
zachęcają młodzież do podej-
mowania aktywności fizycznej, 
prezentując różne dyscypliny 
sportowe. Akcja ma na celu 
zachęcić uczniów do wstania 
sprzed ekranów komputerów 
i telewizorów, z kanap i foteli. 
To ważne zwłaszcza w trudnym 
czasie pandemii, gdy wśród dzie-
ci i młodzieży zauważa się dużo 
problemów z kondycją fizyczną, 
nadwagą, uzależnieniem od me-
diów, depresją oraz zaburzeniami 
relacji społecznych.

Akcja nieprzypadkowo ru-
sza teraz, na fali sportowych 

q  Emilia Ankiewicz – płotkarka, 
półfinalistka Igrzysk Olimpij-
skich w Rio de Janeiro,

q  Roksana Słupek – wielokrotna 
Mistrzyni Polski w triathlonie, 
olimpijska nadzieja na Igrzy-
ska w Paryżu w 2023 roku,

q  Natalia Maliszewska – łyżwiar-
ka szybka, multimedalistka 
imprez mistrzowskich w short 
track’u.
Akcję śledzić można w me-

diach społecznościowych MKD-
NiS oraz Programu Szkolny 
Klub Sportowy.

Program Szkolny Klub 
Sportowy
Program SKS to systemowe dzia-
łanie skierowane do uczniów 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Ma na celu stworze-
nie przestrzeni do dodatkowej 
aktywności fizycznej, realizo-
wanej w formie zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych pod opie-
ką nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania fizycznego 
w danej szkole. Stanowi także 
motywację do podejmowania 
aktywności fizycznej, skupia-
jąc się w szczególności na dzie-
ciach i młodzieży o mniejszej 

sprawności fizycznej, rzadziej 
podejmujących aktywność fi-
zyczną w czasie wolnym oraz 
nieobjętych regularnymi for-
mami aktywności fizycznej, 
np. treningami w klubie spor-
towym. Systematyczne pozalek-
cyjne zajęcia sportowe w ramach 
Programu SKS są prowadzone 
w różnorodnych, nowoczesnych 
i atrakcyjnych formach.

Ministerialny Program Szkol-
ny Klub Sportowy został uru-
chomiony w 2017 roku. Na jego 
realizację w latach 2017-2021 
przeznaczono 210 270 090 zł.

Skala oddziaływania Progra-
mu SKS wykracza poza inne 
dotychczasowe przedsięwzię-
cia. Każdego roku Program SKS 
obecny jest we wszystkich po-
wiatach, w ponad 90 proc. gmin 
w kraju. Dzięki temu w zajęciach 
sportowych uczestniczy ponad 
300 tysięcy dzieci i młodzieży 
(w 2019 roku – 366 tys.!). Wspie-
ramy nauczycieli wychowania 
fizycznego – każdego roku kil-
kanaście tysięcy „wuefistów”, 
prowadzących zajęcia sportowe 
w ramach programu, otrzymuje 
dofinansowanie. z

www.gov.pl/web/kulturaisport

emocji wywołanych występa-
mi naszych reprezentantów na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 
Druga część kampanii zaplano-
wana jest na wrzesień. Powrót 
do szkoły ma być też okazją do 
uczestnictwa w zorganizowanych 
zajęciach sportowych.

Sport jest doskonałą zabawą, 
tworzy pozytywne relacje z ró-
wieśnikami i pozwala czerpać 
satysfakcję z pokonywania wła-
snych słabości. Aktywnym moż-
na być wszędzie! Podczas zajęć 
pod kierunkiem specjalistów 
uczestnicy mają szansę rozwi-
jać swoją sprawność fizyczną, 
zdrowie, pasję i odetchnąć choć 

trochę od ciężaru epidemii, ba-
wiąc się i rywalizując w sporcie 
– to bardzo ważne dla kondycji 
fizycznej i psychicznej.

Gwiazdy sportu
W akcji „Wracamy do formy!” 
wezmą udział gwiazdy sportu, 
w tym między innymi:
q  Natalia Kaczmarek – Mistrzyni 

Olimpijska z Tokio, Mistrzyni 
Polski w biegu na 400 m,

q  Joanna Jóźwik – dwukrotna 
olimpijka, medalistka im-
prez mistrzowskich w biegu 
na 800 m,

q  Kamila Żuk – Mistrzyni Europy 
w biathlonie,

Aktywność fizyczna to jeden z filarów zdrowego i szczęśliwego życia

Aktywnym można być wszędzie! Podczas zajęć pod kierunkiem specjalistów uczestnicy mają szansę rozwijać swoją sprawność fizyczną, zdrowie, pasję i odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii
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Temat grodzeń jest obec-
ny w debacie publicz-
nej od dobrych 20 lat. 
Badacze na całym 

świecie podejmują próbę zdefi-
niowania fenomenu grodzenia, 
który jest prawdziwym paradok-
sem. Z jednej strony wiemy, że 
grodzenia niekoniecznie nam 
pomagają, z drugiej zaś nie po-
trafimy przestać ich budować, 
chyba że wkroczy ustawodawca. 
Jaki jest tego powód? W Polsce 
najczęstszą odpowiedzią na py-
tanie, dlaczego się grodzimy, jest 
poczucie bezpieczeństwa. Jako 
kolejne czynniki respondenci wy-
mieniają prestiż/ekskluzywność, 
oddzielenie/spokój oraz wartość 
rynkową nieruchomości i jakość 
usług, która jest rozpatrywana, co 
ciekawe, niezależnie od dostęp-
ności i jakości usług publicznych.
Takie odpowiedzi są dość typo-
we dla kształtującej się polskiej 
klasy średniej, która ma coraz 
wyższe oczekiwania mieszkanio-
we. Nic dziwnego. Doświadczenia 
z mieszkania w budynkach zbudo-
wanych w latach 70. czy 80. mogą 
do takich wyborów skłaniać. Dą-
żenie do poprawy standardu życia 
to nie jedyny czynnik.
Polska klasa średnia jest też two-
rem przemian społecznych i wła-
snościowego nurtu przyjętego 
w Polsce w latach 90. Chce za-
znaczyć swoją odrębność, dlatego 
w ostatnim dziesięcioleciu gro-
dzone osiedla stały się najpopu-
larniejszą formą zamieszkiwania.

Płot to (nie)szczęście
Problem w tym, że niekoniecznie 
to, co powstaje jako odpowiedź 
pewnych mechanizmów społecz-
no-ekonomicznych, jest dla nas 
do końca dobre. Ładnie opako-
wane propozycje deweloperów 

n ARCHITEKTURA

O absurdach 
zamkniętych osiedli
Ogrodzenia, siatki, furtki, bramki – to atrybuty współczesnych, nowoczesnych, często nazywanych 
„prestiżowymi” osiedli. Pojawiający się od początku lat 90. nowy typ mieszkalnictwa, jakim są osiedla zamknięte 
(gated communities), ma być nowym miejscem zamieszkania przeciętnego Polaka. Grodzone enklawy 
powstają zarówno w sąsiedztwie starych osiedli, jak i w zdecydowanie większej skali na granicach dzielnic 
oraz w obszarach podmiejskich jako element suburbanizacji. 

mogą nas kusić wizualizacjami 
i hasłami o podwyższonym stan-
dardzie, gwarantować ciszę i bez-
pieczeństwo, ale pozostają tylko 
marketingową wydmuszką.
Zacznijmy od sławetnego bezpie-
czeństwa. Prosty zabieg myślo-
wy, którym często sugerują się 
mieszkańcy, że podobno płot 
równa się bezpieczeństwo, wca-
le nie jest wymiernym efektem 
ogrodzenia osiedla.
Liczne badania poczucia bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców 
zamkniętych osiedli ukazują pe-
wien paradoks. Jedne faktycznie 
wskazują na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa, a inne sugerują, że 
grodzenie skutkuje pojawieniem 
się tzw. koła strachu, które prze-
jawia się w dwojaki sposób. Po 
pierwsze, wraz z rozwojem kon-
fliktu wewnątrz osiedla rośnie też 

poczucie zagrożenia, do czego 
przyczyniają się psychologicz-
ne mechanizmy intensyfikujące 
konflikty. Po drugie, rośnie oba-
wa przed tym, co znajduje się na 
zewnątrz płotu.
Badania te jednak nie biorą pod 
uwagę czynników, takich jak 
psychologia architektury czy 
psychologia przestrzeni, które 
regulują, w jaki sposób zacho-
wujemy się w danych miejscach 
i otoczeniu. Nie sposób porów-
nać bezpieczeństwa grodzone-
go osiedla, które znajduje się 
w żywej, pełnej ludzi tkance 
miasta o kwartałowej zabudo-
wie, która samoistnie wytwarza 
przestrzenie publiczne i półpry-
watne z osiedlem o niskiej inten-
sywności zabudowy na przed-
mieściach. Te miejsca mają po 
prostu odmienny charakter.

Co więcej, samo pojawienie się 
płotu nie zwiększa bezpieczeń-
stwa jako takiego. Są wręcz bada-
nia potwierdzające, że pojawienie 
się ogrodzenia zachęca przestęp-
ców do włamań i kradzieży, po-
nieważ stwarza się w ten sposób 
wrażenie, że za płotem znajduje 
się coś cennego. Nie przeszkadza 
to jednak deweloperom reklamo-
wać swoje budynki, wskazywać 
na ochronę przed złodziejami 
i podawać grodzenie jako czyn-
nik, który podnosi bezpieczeń-
stwo mieszkańców.
Warto także podkreślić, że no-
wo powstające części miast wy-
glądają jak pocięte na kawałki 
przestrzenie wypełnione wyspa-
mi budynków, które następnie 
tylko prowizorycznie podłączono 
pod drogowy system komunikacji 
pozwalający dotrzeć do centrów 

Polska klasa  
średnia jest tworem 
przemian społecznych 
i własnościowego 
nurtu przyjętego 
w Polsce w latach 90. 
Chce zaznaczyć 
swoją odrębność, 
dlatego w ostatnim 
dziesięcioleciu 
grodzone osiedla 
stały się 
najpopularniejszą 
formą 
zamieszkiwania.
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miejskich. Niestety nie tworzą 
one zdrowych tkanek miejskich 
i zaprzeczają definicji miasta. 
Stosowane w nich rozwiązania 
najbardziej uderzają w młode ro-
dziny, a zwłaszcza w młode matki 
i babcie-opiekunki, gdyż staty-
stycznie to te dwie grupy najczę-
ściej zajmują się dziećmi.
Osiedla te nie są wyposażone 
w przestrzenie publiczne dobrej 
jakości. Często nie zapewniają 
nawet podstawowych usług, ta-
kich jak szeroki, równy, oświe-
tlony chodnik niezbędny do spa-
ceru z wózkiem. Brakuje w nich 
także placówek edukacyjnych, 
obiektów usługowych, a jeżeli już 
są, to droższe. Nie ma również 
dostępnej komunikacji zbioro-
wej, co skazuje wiele osób na 
wykluczenie komunikacyjne. Po-
szkodowane są tu głównie mło-
dzi – licealiści, którzy nie mają 
prawa jazdy, więc nie są w stanie 
np. toczyć odpowiedniego życia 
społecznego, oraz kobiety, które 
statystycznie mają rzadziej pra-
wo jazdy, a jeśli już je posiadają, 
to rzadziej prowadzą samochód 
niż mężczyźni.
Można więc mówić o wypycha-
niu młodych rodzin w przestrze-
nie wykluczone i dehumanizują-
ce. Trafnie opisała ten problem 
Katarzyna Archanowicz, która 
w swojej publikacji na pytanie, 
czy łatwo jest być rodzicem 
w dzisiejszej Polsce, odpowie-
działa: „Matki uważają, że pań-
stwo polskie, mimo bijących na 
alarm demografów i polityków 
głoszących postulaty zwiększe-
nia dzietności, w niewielkim 
stopniu przyczynia się do re-
alnej poprawy warunków ży-
cia opiekunów małych dzieci”. 
Grodzenie nowo powstających 
osiedli bynajmniej nie poma-
ga rozwiązać problemu. Wręcz 
przeciwnie, często przyczynia 
się do jego pogłębienia.

Prestiż i ekskluzywność, 
czyli kompilacja braków
Osiedla zamknięte usytuowane 
są często w sąsiedztwie osiedli 
otwartych. Jedną z głównych 
polskich motywacji do stawia-
nia płotów jest ochrona miejsc 
parkingowych. Grodzi się więc 
też starsze blokowiska, by nie 
parkowali tam „obcy”. Już samo 
nazewnictwo pokazuje problem 
– architektura antagonizuje. Waż-
nym motywatorem jest w tym 
wypadku możliwość egzekwowa-
nia uprawnień do korzystania ze 
swojej własności. Ogrodzenie ma 
dawać gwarancję, że nikt „nie-
uprawniony” nie zajmie miejsca, 
nie wejdzie na teren, nie będzie 
się bawić na „naszym” placu za-
baw ze swoim dzieckiem.
Zachowania te widać w posta-
wach mieszkańców osiedli otwar-
tych wobec sąsiadów z osiedli 
grodzonych. Społeczności „pre-
stiżowe” na wzór amerykański 
często starają się tworzyć grupy 
o homogenicznym charakterze 
konstruowanym podług kryte-
rium pożądanych cech, jak na 
przykład wiek, status społeczny, 
rasa. Widoczne jest to także w po-
dejściu marketingowym – osiedla 
nie są promowane jako łączące 
różnych ludzi, a właśnie jako de-
dykowane konkretnym grupom, 
tworzące enklawy. I tu na scenę 
wchodzi gettoizacja, czyli właśnie 
grodzenie, wydzielanie i odsepa-
rowywanie grup.
Ta w cukierkowym wydaniu, któ-
rego opakowanie stanowi luksus 
płotu, nie jest jednak wcale lep-
sza od dzielnic biedy. Okazuje 
się bowiem, że koszt społeczny 
izolacji lub separacji może mieć 
znacznie przewyższać korzyści 
stricte finansowe. Jednym z wielu 
skutków gettoizacji są brak wy-
miany kulturowej (tzw. miesza-
nia się ludzi), a także poczucie 
obcości i wrogości. Stwierdzono, 

wypracowany został regresyjny 
model aktywności społecznej.
Jak podkreśla Dominik Owczarek 
z Uniwersytetu Warszawskiego, ta 
forma zamieszkiwania wiąże się 
ze specyficznymi wzorcami życia 
społecznego, które nastawione są 
na postępującą indywidualizację 
i prywatyzację zachowań oraz 
koncentrację na zaspokajaniu 
wyłącznie potrzeb rodziny lub 
własnych. Do podobnych stwier-
dzeń dochodzi też architektka Jola 
Starzak, która podkreśla, że płot 
to najprostsza forma wytyczenia 
własności. Jest wyraźnym komu-
nikatem: „To moja działka, tu bu-
duję bloki mieszkalne i nie muszę 
się zastanawiać, co będzie potem. 
Przestrzeń ograniczona płotem 
jest moja”. Smutne jest więc to, 
że niemal równocześnie z powsta-
waniem osiedli zamkniętych ob-
serwuje się jako reakcję proces 
grodzenia starych osiedli, które 
do tej pory pozostawały otwarte. 
Potęguje to dalszą fragmentary-
zację miasta.

Miasto to nie podziały
Do niedawna osiedla grodzone 
mogły powstawać licznie i bez 
przeszkód. Ostatnio jednak 
coraz więcej mówi się o tym, 
że przestrzenie miasta trzeba 
zszywać, a nie separować, dla-
tego wiele gmin decyduje się na 
wpisywanie w uchwały krajobra-
zowe zakazów grodzeń osiedli. 
Zaczęliśmy dostrzegać, że osie-
dla grodzone to często autono-
miczne i niespójne z otoczeniem 
wyspy, które przyczyniają się do 
fragmentaryzacji przestrzeni 
i są oceniane negatywnie nie 
tylko przez ekspertów, ale także 
przez mieszkańców.
Dobrym przykładem potwier-
dzającym tezę, że należy walczyć 
z grodzeniem, jest praca Katarzy-
ny Archanowicz, która badała 
młode matki. Jak podkreśla au-
torka, „po urodzeniu dziecka ko-

bieta staje w sytuacji osoby, która 
nagle stała się niepełnosprawna 
i ma trudności z poruszaniem 
się o własnych siłach”. Oswojone 
i bezpieczne dotychczas miasto 
okazuje się plątaniną barier ar-
chitektonicznych, w tym długich 
dystansów. Żeby przejść do apteki 
na osiedlu obok w wielu miej-
scach, mimo że na mapie jest to 
odległość 30 m, rzeczywista trasa 
wydłuża się do 1,5 km, ponieważ 
trzeba obejść grodzenia.
Warto więc zadać sobie pytanie, 
czy na pewno płot jest tym, o co 
nam chodzi. Przecież to logicz-
ne, że nasza okolica ma zapew-
niać cały wachlarz udogodnień. 
To ona decyduje o satysfakcji 
z miejsca zamieszkania, o tym, 
jaka będzie nasza jakość życia. 
Musimy zacząć tworzyć środo-
wiska silnych społeczności lokal-
nych i zdobyć się na odwagę, by 
szczerze odpowiedzieć sobie na 
pytanie, dlaczego nie widzimy, 
że przestrzenie naszych miast, 
dzielnic i wspólnot są po prostu 
mierne i nie spełniają standar-
dów.
Dlaczego łatwiej nam zakry-
wać się panelem ogrodowym 
za 13,50 zł niż próbować wypra-
cowywać standardy i struktury 
urbanistyczno-architektonicz-
ne aktywizujące lokalny kapi-
tał społeczny? Co stoi na prze-
szkodzie, by kreować przestrzeń 
w myśl dobrych praktyk psy-
chologii środowiskowej, dzięki 
której będziemy mogli identy-
fikować się z okolicą i społecz-
nością lokalną, a nie tylko ze 
swoim mieszkaniem? Dlaczego 
nie próbujemy tworzyć bezpiecz-
nych, inkluzywnych, przyjem-
nych przestrzeni? Czy musimy 
wciąż powtarzać nieskuteczne 
schematy i ciągle wierzyć, że 
tym razem się uda? z

Magdalena Milert
www.klubjagiellonski.pl

że na takich osiedlach tworzy się 
u mieszkańców odgrodzonych 
osiedli konstrukt poznawczy 
„my-oni”.

Wspólnotowość? Nie za 
murem
Paradoks grodzenia jest też wi-
doczny w tworzeniu się wspól-
not. Wszak wśród motywacji 
wymienianych przez osoby 
pragnące zamieszkać na osie-
dlach zamkniętych znajduje 
się potrzeba przynależności 
do jakiejś wspólnoty czy bu-
dowa kapitału społecznego na 
poziomie lokalnym. Okazuje 
się jednak, że w rzeczywistości 
mieszkańcy takich przestrzeni 
wykazują się niższym pozio-
mem przywiązania do okolicy, 
mniejszym zainteresowaniem 
sprawami lokalnymi, niższą 
aktywnością społeczną i niską 
jakością kapitału społecznego. 
Charakteryzują się natomiast 
większym przywiązaniem do 
mieszkania, a mniejszym do 
miasta oraz bardziej pozytyw-
ną postawą wobec grodzeń niż 
mieszkańcy odpowiadających 
im osiedli otwartych. Jakby tego 
było mało, w gated communities 

Do niedawna osiedla 
grodzone mogły 
powstawać licznie 
i bez przeszkód. 
Ostatnio coraz więcej 
mówi się o tym, że 
przestrzenie miasta 
trzeba zszywać, a nie 
separować, dlatego
wiele gmin decyduje 
się na wpisywanie 
w uchwały 
krajobrazowe zakazów 
grodzeń osiedli.
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Przecenianie wpływu ta-
kiej konotacji na skalę 
szumu wokół krypto-
walut byłoby niemą-

dre, ale jego niedocenianie jest 
błędem. W pozabaśniowym wy-
miarze określenie kryptowaluty 
wiąże się z angielskim słowem 
„encryption” oznaczającym szy-
frowanie, kodowanie. Bitcoiny 
i inne kryptowaluty są więc wy-
tworem programistów, którzy 
nastawiają komputery na two-
rzenie ciągów liczbowych nie do 
rozszyfrowania w normalnych 
warunkach i przy normalnym 
wyposażeniu oraz zdolnościach 
łamaczy szyfrów. Tak skonstru-
owane ciągi liczbowe powinny 
być na 100 proc. nie do rozszyfro-
wania, w związku z czym świet-
nie mogą służyć jako pieniądz.

Podkreślanie na każdym kro-
ku nadzwyczajności kryptowalut 
budzi u niektórych nadzieję, że 

n FINANSE

obiegu pieniądza, najlepiej tak, 
żeby było go w sam raz.

Państwo jest w jakiejś mie-
rze bytem abstrakcyjnym, ale 
najważniejsze, że wierzymy, że 
mamy na nie jakiś wpływ. A jaki 
mielibyśmy wpływ na „prywat-
nych” emitentów i kontrolerów 
kryptowalut skrywających się 
znacznie głębiej niż „Darknet”? 
Zdecydowane – żaden.

Jak każdy 
inny pieniądz?
Bitcoiny i inne wynalazki „wyko-
pywane” przez komputery z wiel-
kim zużyciem prądu tworzone 
są oczywiście – dla pieniędzy. To 
szczera prawda – dla pieniędzy 
można tworzyć… pieniądze i mieć 
praktycznie „za nic” wszystko, 
czego dusza zapragnie. Przeko-
nujące, nieprawdaż?

Gdy się upowszechnił, pie-
niądz stał się najważniejszym in-

strumentem władzy. Najbardziej 
namacalna korzyść z kontrolo-
wania podaży i obiegu pieniądza 
to zarobek między kosztami jego 
wytworzenia a wartością nomi-
nalną zwana rentą emisyjną. Ko-
mu udało się uzyskać przywilej 
wytwarzania i regulowania poda-
ży pieniądza, także drogą zaboru 
za pomocą podatków i – rzadziej 
– ekspropriacji – ten mógł rządzić 
w miarę samodzielnie.

Jednak pieniądz to twór spe-
cyficzny, nie daje się mnożyć 
bez końca. Kto nie zna tej je-
go przypadłości lub wierzy, że 
umie jej zaradzić, ten sam na 
tym wprawdzie fortuny nie traci, 
ale z powodu strat ponoszonych 
przez obywateli, ponosi z regu-
ły bardzo przykre konsekwen-
cje polityczne.

Złamane szelągi nie są za-
tem w stanie udawać ciężkich 
od złota dukatów. Pamiętamy 

można z ich pomocą wyzwo-
lić się spod władzy państw i re-
gulacji. Taka emancypacja od 
państwa to dla wielu arcypo-
ciągająca perspektywa, choć – 
czy wykonalna? Niekoniecznie! 
Również dlatego, że mimo cza-
sem odczuwanych niedogod-
ności z powodu omnipotencji 
państwa, większość ludzi rolę 
państwa akceptuje, a nawet lubi. 
Państwo chroni nas, ale nie za 
darmo – trzeba za to zapłacić 
pewną utratą niezależności.

Jeśli doszłoby do triumfu 
kryptowalut i zaniku obecne-
go pieniądza, w co nie warto 
jednak wierzyć, olbrzymie pre-
tensje byłyby zapewne właśnie 
o to, że państwo porzuca swoje 
obowiązki wobec opłacających 
mu się obywateli. I to w sferze 
najbardziej dla nich zasadni-
czej, polegającej na kreowaniu, 
ale zwłaszcza na regulowania, 

Nazwa sugeruje 
moc tajemną, 
więc przyciąga. 
Przedrostek 
„krypto” oznacza 
związek drugiego 
członu słowa z tym, 
co niewidoczne, 
jakiś ukryty, 
niejawny charakter. 
Czy wkraczając 
w świat kryptowalut, 
mielibyśmy 
zatem opuszczać 
codzienność 
i przenosić się 
w jakiś tajemniczy 
wymiar?
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Tajemniczy wymiar 
świata finansów
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przypadek polskiego tynfa? 
To polska moneta z okresu po 
potopie szwedzkim, która we-
dług nominału miała zawierać 
30 gramów srebra, a miała go 
10-15 gramów… Teraz pojawiły 
się kryptowaluty z prywatnych 
„mennic” i chcą udawać, że stoi 
za nimi jakiś cel wyższy, choć ich 
jedyny cel to zarobek.

Bitcoin i jego naśladowcy 
przedarli się do mediów głów-
nie za sprawą swych cyfrowych 
właściwości. Są z tej samej złoto-
dajnej skały co Google, Amazon 
i Facebook. Spełniają wszyst-
kie kryteria medialne: koncept 
jest śmiały, nowatorski, a przede 
wszystkim oparty na tajemniczej 
technologii nie do pojęcia dla 
tzw. zwykłego człowieka. Pisać 
i mówić można o tym zjawisku 
wszystko, i tak nikt nie będzie 
wiedział, czy to prawda.

Kryptowaluty 
i tradycyjna polityka 
monetarna
To powiedziawszy wskazać trze-
ba, że kariera kryptowalut jest 
też pochodną zjawisk material-
nych. Powstały wraz z kryzysem 
lat 2007-2009. Bitcoin przyszedł 
na świat w styczniu 2009 roku, 
ale pierwsze samodzielne kro-
ki rynkowe wykonał po kilku 
latach długiego niemowlęctwa. 
Na gruncie materialnym pożyw-
ką dla wczesnego bitcoina była 
ogromna antykryzysowa eks-
pansja monetarna. Pojawił się 
program pomocowy TARP, w ra-
mach którego rząd USA wykupił 
za dobrze ponad 400 mld dola-
rów tzw. instrumenty pochod-
ne i akcje zagrożonych banków. 
I była to jedynie przygrywka. 
Niemal równolegle amerykań-
ski bank centralny Fed zapo-

czątkował większy proces tzw. 
luzowania ilościowego QE zwany 
potocznie, lecz chyba trafnie (je-
śli zrezygnować z dosłowności) 
„drukowaniem” pieniędzy.

Do obrotu trafiły na Zachodzie 
ogromne środki, choć aktyw-
ność dawców i biorców kredy-
tu bankowego nie jest ostatnio 
nadzwyczajnie duża, a przez 
pandemię po części wręcz za-
marła. Według szacunków firmy 
Research and Markets, globalna 
wartość kredytów komercyjnych 
zmniejszyła się z 6 875 mld do-
larów w 2019 roku do 6 751 mld 
dolarów w 2020 roku Spadek nie 
jest spektakularny, ale luka wy-
pełniana jest z naddatkiem.

Z kolei według Banku Świa-
towego, w 2008 roku globalny 
produkt brutto miał wartość ok. 
64 bilionów (64 000 mld) dolarów. 
Do 2019 roku urósł do prawie 
88 bilionów, a więc przez cały ten 
okres o niecałe 40 proc. W tym 
samym czasie suma bilansowa 
amerykańskiego banku central-
nego odzwierciedlająca skalę QE 
wzrosła z 900 mld dolarów na po-
czątku września 2008 roku do nie-
mal 8 bilionów dolarów obecnie, 
czyli dziewięciokrotnie. Jak po-
daje The Economist, od początku 
2020 do połowy 2021 roku sumy 
bilansowe banków centralnych 
najbogatszych państw świata 
zwiększone zostały aż o 11,7 bi-
lionów dolarów. Pieniądze te mu-
siały znaleźć swoje zatrudnienie. 
Pracodawcą zostały rynki finan-
sowe oddalające się coraz bar-
dziej od towarowo-usługowych 
działań i potrzeb zwykłych ludzi.

Pomysł na kryptowaluty poja-
wił się w niezwykle sprzyjających 
globalnych okolicznościach ma-
kroekonomicznych polegających 
na ogromnej podaży świeżego 

pieniądza jako reakcji obronnej 
na kryzys finansowy oraz zwią-
zanego z tym spadku stóp pro-
centowych w okolice zera. Oba 
te czynniki zmniejszyły obawy 
przed ryzykiem spekulacyjnym. 
Dominuje myślenie, że taniego 
pieniądza jest bardzo dużo, więc 
grzech z niego nie korzystać. 
Z drugiej strony większość inwe-
stycji przynosi bardzo skromne 
zwroty, co skupia uwagę na no-
wince, jaką są tzw. aktywa cyfro-
we w formie kryptowalut oraz na 
najpłynniejszych aktywach tra-
dycyjnych, głównie na akcjach, 
dzięki którym inwestorzy mogą 
świetnie zarobić.

Na marginesie uwaga dotyczą-
ca nierówności, od lat stale aktu-
alna. Kto wierzy, że nierówności 
dochodowe da się stępić, mniej 
lub bardziej, podatkami, ten błą-
dzi. Gargantuiczne nierówności 
to praktycznie wyłącznie wytwór 
potęgi rynków finansowych i ich 
głównej właściwości polegającej 
na tym, że małe pieniądze prze-
padają, a wielkie – przeradzają 
się w jeszcze większe.

Korzysta każdy, kto umie 
i może
Serwis Coinmarketcap uwzględ-
nia pod koniec lipca ponad 
11 tys. kryptowalut. Ich łączna 
kapitalizacja to 1,5 biliona do-
larów (1500 mld). Takie pienią-
dze muszą robić wrażenie, ale 
ocena staje się trzeźwiejsza, gdy 
dobierzemy obiektywny punkt 
odniesienia. Według brytyjskiej 
firmy Cryptocompare, w 2020 ro-
ku przeciętny obrót dzienny na 
rynkach kryptowalut wyniósł 
13,1 mld dolarów. Tymczasem 
według serwisu DailyForex, dwa 
lata temu dzienna wartość trans-
akcji forex wynosiła 6,6 bilionów 
(6600 mld) dolarów, a rynek ten 
jest trzy razy większy od global-
nego rynku instrumentów po-

chodnych i 35 razy większy od 
rynku akcji. Kryptowaluty daje 
się więc zauważyć na tle głów-
nych składowych globalnego 
rynku finansowego, lecz tylko 
jako „na tapecie drobny rzucik 
dla ozdoby”.

W grze jest ledwie kilka kryp-
towalut. Pod względem kapitali-
zacji, na drugim miejscu po bez-
konkurencyjnym prekursorze 
Bitcoinie wartym teraz ponad 
700 mld dolarów, ale w dużej od-
ległości od lidera, jest Ethereum 
(265 mld dolarów). Trzeci jest 
Tether – 61 mld dolarów. Jed-
nomiliardowy próg kapitalizacji 
przekroczyły 74 kryptowaluty, 
a więc mały ułamek wszystkich 
notowanych (dane z 27 lipca 
2021 roku według www.coinmar-
ketcap.com). W piosence Kaba-
retu Starszych Panów Barbara 
Krafftówna śpiewała, że w czasie 
deszczu dzieci się nudzą… Tutaj 
chyba mamy tego przykłady.

Inwestorzy i spekulanci nudzi-
li się w czasie pandemii jak mop-
sy, więc … zabrali się za krypto. 
Wiosną 2020 roku wszyscy byli 
w wielkim strachu, więc zeszli 
z rynków i bitcoiny kosztowały 
nawet mniej niż 5 000 dolarów. 
Jednak wraz z oswajaniem pan-
demii kryptowaluty zaczęły dro-
żeć. Jesienią kurs bitcoinów wy-
nosił kilkanaście tysięcy dolarów 
za jednostkę. Gdy wirus uderzył 
w USA i Europę z największą siłą 
poszybowały również bitcoiny 
i w połowie kwietnia 2021 roku 
osiągnęły rekord w wysokości 
bez mała 62 tysięcy dolarów. Jed-
ni się bali, a inni w tym samym 
czasie nie próżnowali, łapiąc 
okazję. Nie minęły wszakże trzy 
miesiące, euforia – jak zwykle – 
opadła, a kurs spadł o połowę, 
poniżej 32 tysięcy dolarów. Nie-
liczni, sprytni i doświadczeni – 
zarobili, bardzo liczni – stracili, 
jak zwykle.

W grze jest ledwie 
kilka kryptowalut. 
Pod względem 
kapitalizacji, 
na drugim miejscu 
po bezkonkurencyjnym 
prekursorze Bitcoinie 
wartym teraz ponad 
700 mld dolarów, 
ale w dużej odległości 
od lidera, jest Ethereum 
(265 mld dolarów). 
Trzeci jest Tether 
– 61 mld dolarów. 
Jednomiliardowy 
próg kapitalizacji 
przekroczyły 
74 kryptowaluty, 
a więc mały ułamek 
wszystkich notowanych 

(dane z 27 lipca 2021 roku według www.
coinmarketcap.com). 
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Ktoś to sobie policzył
W kronikach zapisano, że pierw-
szego bitcoina (BTC) „wykopano” 
3 stycznia 2009 roku po około 
dwóch latach wysiłków. Wygrze-
bał go ktoś (osoba lub grupa) 
posługujący się pseudonimem 
Satoshi Nakamoto. Dlaczego ko-
panie? Dlatego, że proces two-
rzenia bitcoinów jest tak żmudny 
jak przekopywanie skał, żwirów 
i piasków w poszukiwaniu złota.

W rzeczywistości „kopanie” 
polega na niezwykle pracochłon-
nym rozwiązywaniu skompliko-
wanych zagadek matematycz-
nych z użyciem sieci bardzo moc-
nych komputerów. Istnieje jakiś 
długi ciąg znaków (rodzaj hasła), 
a zadanie polega na właściwym 
jego dopasowaniu do innego cią-
gu – bloku informacji o rozmia-
rze jednego megabajta (1 MB). 
Elementem dopasowującym jest 
element równania zwany „hash”.

Z matematycznego punktu wi-
dzenia jest to stosunkowo proste, 
bowiem chodzi o sprawdzanie 
możliwych kombinacji znaków. 
Policzono podobno nawet, że 
trafienie poprawnego wyniku 
z ołówkiem w ręku i kartką na 
stole trwałoby kilkaset tysięcy razy 
dłużej niż istnieje wszechświat. 
Bitcoin i inne kryptowaluty są 
zatem nieoczekiwanym efektem 
wykorzystania mocy i możliwości 
mikroprocesorów, bez których coś 
takiego jak kryptowaluty cyfro-
we byłoby tak realne, jak podróż 
człowieka poza Układ Słoneczny.

W początkowej fazie za zna-
lezienie rozwiązania zagadki 
„górnik” otrzymywał 50 BTC 
oraz prawo do wpływów z opłat 
transakcyjnych pobieranych za 

posługiwanie się „jego” bitco-
inami. Jednak wraz z rozwojem 
i wzrostem mocy obliczenio-
wych komputerów kopanie sta-
je się łatwiejsze. Tymczasem, 
istotną cechą pożądanej waluty 
jest jej wiarygodność, ale też 
rzadkość. Tradycyjną egzem-
plifikacją tych dwóch cech jest 
zwłaszcza frank szwajcarski.

Twórcy wbudowali zatem 
w koncept bitcoinów dwa ogra-
niczenia. Pierwsze, że proces zo-
stanie zatrzymany po utworzeniu 
21 milionów bitcoinów, co ma 
nastąpić ok. 2140 roku. Drugie 
ograniczenie polega na zmniej-
szaniu nagrody dla „górników” 
przez podziały jej na pół (stąd an-
gielskie określenie halving) za 
wprowadzenie kolejnego bloku. 
Zmniejszanie nagrody następuje 
po utworzeniu 210 000 nowych 
bloków, co trwa ok. cztery lata. 
Obecnie za nowy blok należy się 
6,25 bitcoinów, więc dotychczas 
odbyły się trzy przepołowienia.

Bitcoiny mają swoje grosze albo 
centy. Przy założeniu, że bitcoiny 
opanują świat całkowicie lub czę-
ściowo, że dotychczasowe założe-
nia nie ulegną zmianie i że wartość 
bezwzględna tej kryptowaluty bę-
dzie rosła, zasada skończonej licz-
by bitcoinów sprawiłaby, że na co 
dzień ludzie posługiwaliby się bit-
coinowymi groszami. W przypad-
ku walut tradycyjnych podstawowa 
jednostka dzieli się najczęściej na 
sto i otrzymujemy grosze, centy, 
pensy, kopiejki. Bitcoinowy grosz 
jest mniejszy – jest jedną stumilio-
nową jednego bitcona, i nazywa 
się satoshi, w skrócie sat.

Pieniądze w gotówce i na jed-
nodniowych depozytach over-

night używanych głównie przez 
banki tworzą agregat monetarny 
zwany wąskimi pieniędzmi (nar-
row money), określany w zależ-
ności od kraju symbolem M0 lub 
M1. „Wąskich pieniędzy” może 
być na całym świecie, po przeli-
czeniu na walutę amerykańską, 
jakieś 35 000 – 37 000 miliardów 
dolarów. Gdyby uwzględnić pie-
niądze ulokowane w funduszach 
inwestycyjnych i pieniężnych, na 
długoterminowych depozytach 
i innych aktywach finansowych 
(tzw. szerokie pieniądze – broad 
money lub M3), to globalna podaż 
pieniędzy sięga 100 000 mld dola-
rów, a może przekracza tę kwotę. 
Co stałoby się, gdyby wyrugować 
wszystkie pieniądze dzisiejszego 
świata i przyjąć zamiast nich bit-
coiny w licznie zgodnej z limitem 
emisyjnym wynoszącym 21 mi-
lionów jednostek?

Dla uproszczenia zredukujmy 
wizję do codziennych transakcji 
zakupu i sprzedaży, zostawiając 
na boku oszczędności, inwestycje 
i rynek finansowy. Kurs jako takiej 
równowagi musiałby wynieść ok. 
1 800 000 dolarów za 1 bitcoina 
(37 000 mld dolarów do 21 mln 
bitcoinów). Najzwyklejszy burger 
kupowany dziś za 7 zł, czyli za 
mniej więcej dwa dolary koszto-
wałby wtedy 111 satów. Bitcoino-
wy grosz jako 1/100 000 000 nie był 
zatem wytworem przypadkowej 
fantazji, ktoś to sobie policzył.

Gdyby w świecie bez dolarów, 
euro i złotych oraz pozostałych 
walut tradycyjnych limit emisji 
bitcoinów był nienaruszalny, to 
objawiłby się intrygujący skutek 
w postaci postawienia na głowie 
dotychczasowego opisu inflacji, 

coinów jedyna dobra na to rada 
praktyczna to dalszy podział na 
jednostki mniejsze jeszcze od sa-
tów, np. milisaty, mikrosaty itd.

Forma pieniądza 
w trakcie zmian
Jest niemal pewne, że kiedyś 
pieniądz straci swój dzisiejszy 
wymiar materialny. Nasi bliscy 
lub dalsi potomkowie oglądać 
będą monety, banknoty i szta-
by kruszców w muzeach, tak 
jak my teraz oglądamy średnio-
wieczne zbroje. Krążyć będą bi-
ty, w skarbcach „trzymane” będą 
bajty, a może już i kwanty.

Będą to jednak ciągle pienią-
dze tworzone przez banki komer-
cyjne (lub ich następców w tym 
dziele) oraz przez banki central-
ne. Te drugie mogą zacząć wypie-
rać komercyjne w części obsługi 
firm i ludzi, ponieważ wraz z po-
stępującą informatyzacją bieżące 
finansowanie ich rutynowych 
potrzeb będzie można śmiało 
oddawać w ręce algorytmów, 
więc w tym zakresie wystarczy 
prawdopodobnie jedna instytucja 
pilnująca algorytmów.

To jest tylko niemal pewne. 
Zupełnie pewne jest natomiast, 
że żaden oddolny bitcoin lub 
dodgecoin nie zawładnie ludz-
kością, bo ona karmi się wieczną 
rywalizacją. Nie jest możliwe, 
żeby powstało np. jedno państwo 
światowe, tak jak nie jest możli-
we, żeby powstała jedna waluta, 
kontrolowana przez grupkę mę-
drców, dla deklarowanej szczę-
śliwości miliardów ludzi.

Po sprowadzeniu do wspól-
nego mianownika walutowego 
„wąskiego” pieniądza jest na 
świecie równowartość 37 bilio-
nów dolarów. Same dolary USA 
stanowią w tym agregacie ponad 
połowę, co jest jednym z pod-
stawowych atutów i atrybutów 
potęgi tego supermocarstwa. 
Nie widzę nawet na najdalszym 
dostrzegalnym horyzoncie żad-
nych oznak tego, że Kapitol i Wall 
Street chciałyby oddać dolara za 
bitcoina. (Elektroniczne pienią-
dze banków centralnych – CBDC, 
to zupełnie cos innego).

Much ado about nothing – pod-
sumował perypetie uczuciowe 
dwojga młodych Wiliam Szekspir. 
W sprawie kryptowalut i najsłyn-
niejszej z nich – bitcoina, też ha-
łasu dużo i też jest to hałas o nic, 
jak niebawem się okaże. z

Jan Cipiur

powodującego zresztą duży pro-
blem poznawczy.

W naturalnym odbiorze wyższe 
i większe jest dla nas z reguły lep-
sze od niskiego i małego, zatem 
lepiej mieć 100 zł niż 50 zł. Jed-
nak, gdy inflacja zabierze część 
dotychczasowej siły nabywczej, to 
dzisiejsze 100 zł okazuje się gorsze 
od wczorajszych 50 złotych. Jest 
z tego w miliardach głów wiel-
ki zamęt, który zniknąłby przy 
globalnym monopolu bitcoinów. 

Przy dużej liczbie koniecz-
nych uproszczeń, nawet gdyby 
ceny nie rosły z wielu innych 
przyczyn, to musiałyby rosnąć 
w wyniku wzrostu produktu glo-
balnego przy stałej podaży pie-
niądza i stałej szybkości obrotu 
pieniężnego. W przypadku bit-

Pierwszego bitcoina 
(BTC) „wykopano” 
3 stycznia 2009 roku 
po około dwóch 
latach wysiłków. 
Wygrzebał go ktoś 
(osoba lub grupa) 
posługujący się 
pseudonimem 
Satoshi Nakamoto. 
Dlaczego kopanie? 
Dlatego, że proces 
tworzenia bitcoinów 
jest tak żmudny 
jak przekopywanie 
skał, żwirów 
i piasków 
w poszukiwaniu 
złota.
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Do tej pory powsta-
ło już wiele analiz 
przebiegu walk 
i stanu polskiej ar-

mii w tamtym okresie. Wydano 
również dużą liczbę różnych 
wspomnień. Wciąż stosunkowo 
rzadko pojawiają się natomiast 
głosy drugiej strony konfliktu. 
A warto pochylić się i nad nimi.

Przewaga wroga
Na początek garść faktów. W mar-
cu 1939 roku, przed powszechną 
mobilizacją, Wojsko Polskie na 
lądzie i w powietrzu składało się 
z 30 dywizji piechoty, 38 batalio-
nów Obrony Narodowej, 11 bry-
gad kawalerii, 12 pułków i 3 dy-
wizjonów różnego typu artylerii, 
jednego pułku i 9 dywizjonów 
artylerii przeciwlotniczej oraz 
jednej brygady zmotoryzowanej, 
do której doliczyć należy 10 bata-
lionów pancernych i 2 dywizjony 
pociągów pancernych. Oprócz te-
go dysponowaliśmy jednym puł-
kiem i 12 batalionami saperów 
różnych specjalizacji, jednym 
pułkiem radiotelegraficznym, 
3 batalionami telegraficznymi, 
10 dywizjonami żandarmerii, 
2 dywizjonami taborów, 6 puł-
kami lotniczymi, złożonymi z sa-
molotów o różnym przeznacze-
niu i 2 batalionami balonowymi. 
Dodatkowo gotowe były kadry 
dla kilku kolejnych jednostek.
Łącznie, już po mobilizacji, 
Polska była w stanie wystawić 
do walki ok. 1 mln żołnierzy 
z 1,35 mln planowanych (o nie-
pełnej liczbie poborowych decy-
dowało kilka czynników, w tym 
np. brak odpowiedniej ilości 
broni), wyposażonych w 4,5 tys. 
dział, prawie 600 czołgów i tan-
kietek oraz ok. 400 samolotów 
bojowych. Naprzeciw stanęli 
Niemcy, dysponujący ogółem 
ok. 2 mln żołnierzy, ok. 2,8 tys. 
czołgów, 1,1–1,3 tysiącami sa-
mochodów pancernych, 11 tys. 
dział i działek przeciwpancer-
nych oraz 2 tys. samolotów.

„Bronili się naprawdę dzielnie” – te słowa pochodzą ze wspomnień Ernsta Päppera, jednego z wielu zwykłych 
żołnierzy Wehrmachtu, przekraczających 1 września 1939 roku polską granicę. Co myśleli Niemcy o Polakach 
we wrześniu 1939 roku? Jak postrzegali tych, z którymi musieli się zmierzyć w bitwie?

Dzielna obrona 
we wrześniu 1939 roku

n HISTORIA

Niemiecki podoficer
Wobec takiej przewagi wroga Po-
lacy musieli wykazać się nie tylko 
odwagą i dobrą organizacją, ale 
również pomysłowością. „Wcze-
snym rankiem 1 września zalega-
liśmy w gęstej mgle. Niby nic się 
nie działo, ale czuliśmy, że tego 
dnia wszystko się zacznie” – rela-
cjonuje Robert Helwig, w 1939 ro-
ku niemiecki podoficer piechoty. 
„Wreszcie o 4.15 rano przyszedł 
rozkaz do ataku. Gdy moja kom-
pania podniosła się i przeszła ok. 
50 metrów, dostała się nagle pod 
ogień polskiego ciężkiego kara-
binu maszynowego. Dowódca 
kompanii wydał rozkaz otwar-
cia ognia z broni maszynowej. 
Powstał mały chaos, a wielu żoł-
nierzy zaczęło strzelać z pozycji 
stojącej. Po chwili nastała cisza. 
Czyżby nasz ogień był tak cel-
ny? Podeszliśmy bliżej i okazało 
się, że Polacy ustawili tutaj atra-
pę z karabinem maszynowym! 
Śmiech obleciał nas wszystkich, 
ale zdaliśmy sobie jednocześnie 
sprawę, że gdyby ta atrapa nie 
była z drewna, lecz ze stali, nie-
wielu z nas by ten atak przeżyło”.
W prowincjonalnym Pasłęku, 
z którego pochodził Helwig, 
mało wiedziano o prawdziwych 
przyczynach wojny. Wspomi-
na on tylko o propagandzie 

powtarzającej, że „to wszyst-
ko z powodu Wolnego Miasta 
Gdańska i polskiego korytarza”. 
Właściwie można zaryzykować 
stwierdzenie, że w ogóle stosun-
kowo niewiele wpływów Rze-
szy do Pasłęka docierało. Nawet 
sam formowany tam 356 Pułk 
Piechoty powstawał napręd-
ce w przededniach wojny, bo 
od 18 do 21 sierpnia. Być może 
to było przyczyną wyjątkowo po-
prawnego zachowania żołnierzy 
z oddziału Helwiga wobec jeń-
ców i ludności cywilnej. Autor 
wspomnień tłumaczy: „myślami 
wracaliśmy do naszych rodzin 
i rozważaliśmy co by było, gdyby 
ich spotkała taka sytuacja”.

Jednostka Helwiga atakowała 
w kierunku Łasin, a także znaj-
dowała się na zapleczu walk 
o Grudziądz. Jego zdaniem prze-
ciwnik wycofywał się szybko, 
a odwrót przyjmował nawet for-
mę ucieczki. Przeszukiwane po 
drodze domy pełne były jedynie 
kobiet i dzieci, mężczyźni po-
znikali. Cywile byli przerażeni 
na widok niemieckich żołnierzy 
z poprzyczepianymi do hełmów 
dla kamuflażu gałęziami i zało-
żonymi na karabiny bagnetami.
Nie wszędzie jednak natarcie 
przebiegało tak bezproblemo-
wo. Zgoła inne jest doświadcze-
nie wspominanego we wstępie 
Ernsta Päppera, który 1 września 

wraz ze swoją drużyną znalazł się 
przy wale kolejowym przed Tcze-
wem: „Przeszliśmy wał w pobliże 
działek po lewej stronie tunelu, 
tylko dlatego, że nie dotarł do 
mnie rozkaz dotarcia jedynie do 
wału kolejowego. W tym czasie 
strzelec Behrend został ranny. 
Upewniwszy się, że nie jesteśmy 
w stanie przedrzeć się przez silny 
ostrzał nieprzyjaciela, wróciłem 
ze swoją drużyną za wał kolejowy. 
Prawie cały batalion znajdował 
się na wyjściowej pozycji. Polacy 
bronili się naprawdę dzielnie”.
Wojsko II Rzeczypospolitej dyspo-
nowało kilkoma silnymi atutami. 
Jednym z nich było często wspo-
minane, a niezwykle skuteczne 
działko 37mm Bofors wz. 36. 
Wobec dużej przewagi niemiec-
kich wojsk pancernych stanowi-
ło one podstawę obrony przed 
czołgami i pojazdami. Żołnierze 
Wehrmachtu często wspominali 
świetne przeszkolenie i zgranie 
jego polskiej obsługi. Inną zaletą 
Polaków był kolor munduru, który 
maskował w terenie o wiele lepiej, 
niż szary odcień uniformów woj-
skowych III Rzeszy. Przydarzały 
się też Niemcom nieprzyjemne 
incydenty, których pośrednią 
przyczyną była właśnie brązo-
wawa barwa polskich mundurów. 
„Musiało być koło godziny 15 – 
wspomina również walczący pod 
Tczewem Leo Wilm – kiedy niebo 
się otworzyło i zaczęło grzmieć 
i lunął na nas rzęsisty deszcz. Od-
głosy grzmotów i strzałów były nie 
do odróżnienia. Kiedy nadciągnę-
ły samoloty i na Tczew spadały 
pierwsze bomby, nasze pozycje 
zostały również trafione i ponie-
śliśmy straty. Zdarzyło się to po 
tym, jak nasi żołnierze z powodu 
deszczu zdjęli mokre mundury, 
a w brązowych koszulach wyglą-
daliśmy jak polscy żołnierze”. z

Mateusz Balcerkiewicz

Portal historyczny Histmag.org
Licencja: CC BY-SA 3.0

Żołnierz 
Wojska 

Polskiego 
i cywile 

we wrześniu 
1939 roku 

w Warszawie

Zbombardowany 
przez Luftwaffe 
Wieluń, 
1 września 
1939 rok
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Polisy na życie mimo 
starań asekuratorów 
nie są produktami do-
cenianymi przez Po-

laków. Zwykle niechętnie bierze-
my pod uwagę negatywne sce-
nariusze, myśląc o przyszłości. 
A jednak, kupując ubezpieczenie 
na życie, trzeba realnie spojrzeć 
na różne zagrożenia. Do tego 
dochodzi przyzwyczajenie do 
grupowych polis na życie w za-
kładach pracy, które zapewnia 
wielu ubezpieczonym nieuza-
sadnione poczucie spokoju, mi-
mo że suma ubezpieczenia rzędu 
5 czy 10 tys. zł nie wystarczy do 
zabezpieczenia potrzeb rodziny 

na wypadek śmierci czy poważ-
nej choroby – a temu przecież 
ma służyć polisa.

Rosną wypłaty
Pandemia zmienia podejście 
Polaków do ubezpieczeń życio-
wych. Koronawirus sprawił, że 
nie dało się dłużej nie uwzględ-
niać czarnego scenariusza w my-
śleniu o przyszłości. Wzrost licz-
by zgonów i częstsze poważne 
choroby znalazły odbicie w wyni-
kach ubezpieczycieli życiowych 
za 2020 rok. Wypłacili oni w gru-
pie 1 (ubezpieczenia na życie) 
o 10 proc. więcej świadczeń niż 
w roku poprzednim i miało to 

miejsce pomimo mniejszej liczby 
wypadków przy pracy, wypad-
ków komunikacyjnych, a także 
ogólnie dużo mniejszej aktyw-
ności społeczeństwa wynikającej 
z wprowadzonych obostrzeń.

– Pokazuje to, że COVID-19 
ma dużo większy wpływ na wy-
płaty ubezpieczycieli niż poka-
zuje to 10-proc. wzrost świad-
czeń – mówi Michał Domagalski, 
ekspert w zakresie ubezpieczeń 
osobowych w Marsh Polska.

Wzrost wypłat związany jest 
nie tylko z COVID-19, ale też 
ogólnie z przeciążeniem sys-
temu zdrowotnego i rosnącą 
śmiertelnością Polaków, która 

w 2020 roku była o ok. 70 tys. 
wyższa niż średnio w latach po-
przednich. Jednak śmiertelność 
zaczęła znacząco rosnąć dopiero 
od połowy października ubiegłe-
go roku i dotyczyła w dużej mie-
rze osób starszych, po 75 roku 
życia, które rzadko mają polisy 
na życie, co pokazuje, że wzrost 
liczby zgonów nie jest jedyną 
przyczyną większych wypłat. 
Inaczej na pewno będzie w tym 
roku, bo wzrost śmiertelności 
widać już w młodszych grupach.

W całym dziale I (ubezpie-
czenia życiowe obejmujące pięć 
grup ubezpieczeń) natomiast su-
ma wypłat spadła, z 18,56 mld zł 

n BEZPIECZEŃSTWO

Pandemia ożywiła 
ubezpieczenia na życie
Pandemia ożywiła 
ubezpieczenia na życie, 
dla których ostatnie 
lata nie były dobrym 
czasem. Koronawirus 
przypomniał, 
że śmierć i choroba 
są zdarzeniami, 
od których trudno uciec 
i ochrona finansowa 
na ich wypadek może 
się przydać.
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w 2019 roku do 17,42 mld zł 
w 2020 roku i tu widać, jak w róż-
ny sposób pandemia wpływała 
na poszczególne grupy (rodzaje) 
ubezpieczeń. O ile w grupie 1 
widać znaczący wzrost wypłat, 
to w przypadku innych polis 
już niekoniecznie.

Piotr Wrzesiński, menedżer 
ds. ubezpieczeń na życie w Pol-
skiej Izbie Ubezpieczeń wska-
zuje na spadek wypłat w grupie 
5, obejmującej ubezpieczenia 
wypadkowe i chorobowe, jeśli 
są uzupełnieniem ubezpieczeń 
na życie. Jedną z przyczyn może 
być pandemia. Choćby to, że 
jest mniejsza mobilność, może 
mieć wpływ na mniejszą liczbę 
świadczeń chorobowych i wy-
padkowych.

Spadek wypłat widoczny był 
też w grupie 3 (ubezpieczenia na 
życie, jeżeli są związane z ubez-
pieczeniowym funduszem kapi-
tałowym, a także ubezpieczenia 
na życie, w których świadczenie 
zakładu ubezpieczeń jest ustala-
ne w oparciu o określone indek-
sy lub inne wartości bazowe).

– Można przypuszczać, że 
klienci nie wypłacali środków 
zgromadzonych w UFK (ubez-
pieczeniowym funduszu kapita-
łowym), ze względu na znaczne 
spadki na rynku finansowym, 
szczególnie w pierwszej fazie pan-
demii – mówi Piotr Wrzesiński.

Wyższa śmiertelność i rosną-
ce wypłaty w ubezpieczeniach 
ochronnych zapewne odbiją się 
na cenach polis na życie i choć 

względu na ograniczenia fizycz-
nych kontaktów, a polisy na życie 
to nie są produkty sprzedawane 
bez udziału pośredników. Za-
kłady ubezpieczeń uruchomiły 
jednak w 2021 roku zdalne for-
my dystrybucji ubezpieczeń na 
życie, które umożliwiły w więk-
szym stopniu zawieranie przez 
klientów tego typu umów. Ła-
twiejszy zakup powinien przy-
czynić się do wzrostu sprzedaży 
polis, a przynajmniej zapobiec 
spadkowi. Ten rok pokaże, czy 
rachuby ubezpieczycieli się po-
twierdzą.

Tradycyjnie, jak co roku 
w ciągu ostatnich lat, spadły 
składki zebrane z ubezpieczeń 
z UFK – z 6,85 mld zł do 5,88 mld 
zł, co wpływa silnie na ogólny 
spadek składek z całego działu I. 
To nieustające pokłosie proble-
mów z tymi ubezpieczeniami 
sprzed kilku lat. Dawne niepra-
widłowości przy sprzedaży tych 
polis mszczą się do dziś na ase-
kuratorach.

Posiadacze tych produktów 
często ponosili dotkliwe straty, 
a polisy z UFK były obciążone 
mnóstwem opłat, których klien-
ci przy zakupie nie byli świado-
mi, podobnie jak nie byli świa-
domi ryzyka związanego z inwe-
stycjami. Gdy zaś zorientowali 
się, że tracą i chcieli się wyco-
fać z nieopłacalnych inwestycji, 
to tracili jeszcze więcej, gdyż 
opłaty za wyjście sięgały nawet 
100 proc. wpłaconych środków. 
Mimo że to jest historia i zmie-
niły się regulacje oraz produkty, 
a towarzystwa poszły na ugody 
w sprawie starych umów, czarny 
PR zrobił swoje i złej reputacji 
tak łatwo nie udaje się naprawić, 
tym bardziej, że ciągle na rynku 
są polisy inwestycyjne, o których 
trudno powiedzieć, że byłyby 
korzystne dla klientów.

Szansa dla polis 
grupowych
Pandemia sprawiła, że praco-
dawcy bardziej interesują się 
ubezpieczeniami grupowymi dla 
pracowników. Firmy coraz czę-
ściej partycypują też w kosztach 
ubezpieczenia swoich pracowni-
ków, a ci którzy już to wcześniej 
robili, zwiększają swój udział. Ze 
strony pracowników natomiast 
nie widać zwiększonego zapału 
do ubezpieczeń grupowych.

W grupowych pracowniczych 
ubezpieczeniach na życie być 
może uda się uniknąć podwy-
żek składek, gdyż w przypadku 
dużych przedsiębiorstw, składki 
w największym stopniu zależą od 
tzw. współczynnika szkodowości, 
w tym śmiertelności, występują-
cego w danej konkretnej firmie, 
a nie w całej populacji.

Ubezpieczyciele oferujący 
polisy grupowe sprawnie do-
stosowali się do zmienionych 
okoliczności i w odpowiedzi na 
COVID-19, wprowadzili nowe 
rozwiązania technologiczne np. 
portale pozwalające na zapis 
pracownika do ubezpiecze-
nia, upraszczając administra-
cję umów przez pracodawców 
i dostosowując procedury do 
pracy zdalnej. Jak wskazuje Ce-
zary Jaźnicki, dyrektor pionu 
ubezpieczeń osobowych w Wil-
lis Towers Watson, asekuratorzy 
odstąpili od stosowania wyłą-
czenia odpowiedzialności zwią-
zanej z pandemią. Dotyczyło to 
tych nielicznych ubezpieczycie-
li, którzy wcześniej stosowali 
to wyłączenie w warunkach 
umowy. z

Regina Skibińska

bę zapytań o polisy na życie, 
choć jeszcze w wynikach tego 
nie widać. Na razie widać za to 
niewielki wzrost składek w gru-
pie 1 (1,5 proc.), ale już większy 
w ubezpieczeniach wypadko-
wych i chorobowych (5 proc.) 
– to grupa, w której w ubiegłym 
roku spadły wypłacane świad-
czenia. Prawdopodobnie obawa 
przed pandemią i zachorowa-
niem wpłynęła na wzrost zainte-
resowania ubezpieczeniami na 
życie, w szczególności świadcze-
niami dodatkowymi, takimi jak 
m.in. świadczenia chorobowe.

Nie można jednak wyklu-
czyć też tego, że wzrost składki 
mógł zostać nieco zahamowany 
utrudnionym dotarciem zakła-
dów ubezpieczeń do klientów ze 

ubezpieczyciele nie przyznają 
się do takich planów, to brokerzy 
liczą się ze wzrostem stawek w li-
niach życiowych w 2021 roku, 
a może i również w roku 2022. 
Dłuższa perspektywa wzrostów 
stawek może być wynikiem spła-
cania „długu zdrowotnego”, któ-
ry zaciągnęliśmy w związku 
z ograniczaniem dostępności 
służby zdrowia. Odraczane do 
tej pory operacje chirurgiczne 
i hospitalizacje będą musiały być 
kiedyś zrealizowane, co przełoży 
się z pewnością na wyższe wy-
płaty świadczeń przez ubezpie-
czycieli, choć w pewnym stopniu 
podwyżki będą amortyzowane 
przez zwiększony popyt na ubez-
pieczenia ochronne.

Chętniej ubezpieczamy 
życie i zdrowie
Zaczęło się od wzrostu świad-
czeń, ale szybko się okazało, że 
rośnie też zainteresowanie ubez-
pieczeniami na życie. Według 
statystyk przygotowanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego 
ubezpieczyciele „życiowi” zebra-
li w 2020 roku prawie 20 mld zł 
składek. Wynik ten jest zbliżony 
do wyniku z 2019 roku, ale mi-
niony rok był przecież trudny 
i pandemia skłaniała ludzi do 
oszczędzania na wielu wydat-
kach. Wygląda na to, że do ubez-
pieczeń Polacy podeszli racjo-
nalnie i nie zaczęli oszczędności 
od składek za polisy.

Asekuratorzy i pośrednicy od-
notowują też zwiększoną licz-

 Zakłady 
ubezpieczeń 
uruchomiły 
w 2021 roku 
zdalne formy 
dystrybucji 
ubezpieczeń 
na życie, które 
umożliwiły 
w większym 
stopniu zawieranie 
przez klientów 
tego typu umów.
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W wyniku postanowień konfe-
rencji jałtańskiej Polska została 
oddana pod sowiecki protekto-
rat, a ziemie wschodnie II Rzecz-
pospolitej włączono do ZSRS. 
Jaki los spotkał mieszkających 
na nich Polaków?
W wyniku postanowień konfe-
rencji jałtańskiej, Polacy mieli 
zostać wysiedleni z terenów, 
które w wielu przypadkach za-
mieszkiwali od stuleci. Tzw. ak-
cja ekspatriacyjna odbyła się po-
między latami 1944 i 1948. Potem 
jeszcze raz, w wyniku uzgodnień 
Gomułki z Chruszczowem, w la-
tach 1956-1959 kilkaset tysięcy 
Polaków opuściło dawne ziemie 
wschodniej Rzeczpospolitej. Przy-
jęło się powszechnie twierdzić, że 
niemal cała inteligencja polska 
wyjechała z Kresów Wschodnich, 
co też nie byłoby szczególnie dziw-
ne. W pierwszych latach po wojnie 
sytuacja wydawała się bowiem 
beznadziejna, ludność słusznie 
obawiała się, że na ich ziemiach 
Związek Sowiecki już zostanie, 
całe nauczanie prowadzone bę-
dzie w języku rosyjskim i że polski 
inteligent, człowiek, który zaj-
muje się kształtowaniem kultury 
i języka, nie będzie miał co robić 
w takich warunkach.
Tymczasem, mimo tych wszyst-
kich trudności, okazuje się, że na 
terenach wschodnich pozostała 
dość zauważalna grupa inteligen-
cji polskiej. We Lwowie, na skutek 
działalności UPA i mordów doko-
nywanych przezeń na ludności 
polskiej, presja na Polaków była 
zwielokrotniona, wyjechało ich 
zdecydowanie więcej niż z Wi-
leńszczyzny. Szacuje się, że te-
reny tzw. Ukraińskiej Republiki 
Sowieckiej opuściło prawie 800 
tysięcy ludzi. Ci, którzy zostali, 
zaliczali się w dużej mierze do 
inteligencji. Taką symboliczną 
postacią jest tu Mieczysław Gę-
barowicz, ale i kilku innych pro-

n HISTORIA

Ocalić polskość  
Kresów Wschodnich
Jedni zdecydowali się zostać na Kresach Wschodnich, by strzec ich polskiego dziedzictwa, inni, by prowadzić 
działalność oświatową, jeszcze inni zaś zwyczajnie nie wyobrażali sobie życia gdzie indziej. Losy polskiej 
inteligencji, która po II Wojnie Światowej znalazła się za wschodnią granicą Polski, potoczyły się różnie. 
O ich zagmatwanej historii opowiada Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, redaktor 
publikacji „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”
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fesorów Politechniki Lwowskiej. 
No i duchowieństwo – należy pa-
miętać, że byli to ludzie z wyższym 
wykształceniem, a często także 
z tytułami naukowymi.

Ciekawych wniosków dostarcza 
porównanie przesiedleń z dwóch 
największych polskich ośrodków 
na Kresach – Wilna i Lwowa. Po 
początkowej fali wysiedleń, do 
Wilna zaczęli stopniowo napły-
wać Polacy z Wileńszczyzny, 
jednak głównie dzieci tamtej-
szych rolników. W przypadku 
Lwowa, znaczna część Polaków 
powracających z łagrów czy wię-
zień zaliczała się do inteligencji. 
Dlaczego postanowili oni wrócić 
do miasta, w którym zniszczo-
no niemal wszystkie instytucje 
kulturalne i oświatowe?
Sytuacja w Wilnie i Lwowie rze-
czywiście była różna. Z Wilna 
gros inteligencji wyjechało, ale 
zostało sporo nauczycieli. Komu-
niści litewscy chcieli pozbyć się 
polskiej inteligencji, natomiast 
nie do końca polskiej ludności. 
Dlaczego? Obawiali się bowiem, 
że w jej miejsce napłyną Rosja-
nie, w związku z czym będzie im 
dużo trudniej prowadzić własną 
politykę narodowościową. To 
późniejsze napływanie ludno-
ści do Wilna, w zasadzie dzieci 
tamtejszych rolników, było ich 
naturalnym dążeniem do tego, 
żeby zdobyć wykształcenie i po-
prawić swój byt.
We Lwowie sytuacja wyglądała 
nieco inaczej, ale również na tere-
nach ukraińskich Polacy czuli się 
osamotnieni, szukali ludzi, którzy 
myślą tak samo, wyznają ten sam 
system wartości, odwołują się do 
polskości. Stąd też napływ inteli-
gencji do Lwowa był czymś natu-
ralnym. Należy również pamiętać 
o tym, że obydwa miasta – tak Wil-
no, jak i Lwów – mocno zapisały 
się w polskiej kulturze, chociażby 

tej materialnej. To też sprawiało, 
że Polacy przyjeżdżający do roda-
ków z głębi ZSRS nagle czuli się 
u nich jak w Polsce. Odnajdywali 
miejsca kluczowe dla polskiej kul-
tury, jak chociażby Ostra Brama 
w Winie, czy katedra we Lwowie, 
a wraz z nimi mieli namiastkę 
polskości. Szczególnie wzmoc-
niło się to, kiedy pod koniec lat 
sześćdziesiątych, w związku z re-
formami Soboru Watykańskiego, 
wprowadzono do liturgii język 
polski. Dzięki temu, że począł on 

rozbrzmiewać w rzymskokatolic-
kich świątyniach, przybysz z pro-
wincji czy z odległych terenów 
Związku Sowieckiego odnajdo-
wał w takich miejscach niejako 
kawałek Polski.

W słowniku znalazło się sto-
sunkowo dużo sylwetek du-
chownych. Jaką rolę odegrało 
duchowieństwo i szerzej mówiąc 
– Kościół Katolicki – w podtrzy-
mywaniu polskiej kultury i ję-
zyka na Kresach?
Na Kresach Wschodnich, ale 
i sięgając dalej – w całym byłym 
imperium Romanowów – Kościół 
Katolicki był bardzo mocno zwią-
zany z polskim narodem przez 
stulecia. Oczywiście msze święte 
odprawiano początkowo po łaci-
nie, ale zdecydowana większość 
nabożeństw i modlitw prowa-
dzona była w języku polskim. 
Po 1945 roku wielu księży zo-
stało na Kresach Wschodnich, 
taką postawę zalecali też zresztą 
miejscowi biskupi ordynariu-
sze, przekonując, że tam gdzie 
są wierni, tam powinni znaleźć 
się również duchowni. Obawiano 
się bowiem, że w warunkach bez-
względnej ateizacji prowadzonej 
przez komunistów, wierni zo-
staną pozbawieni opieki ducho-
wej, kościoły zostaną zniszczone 

i z wiary nic nie zostanie. Stąd 
wielu duchownych zdecydowa-
ło się zostać na tych ziemiach, 
mimo niesprzyjających warun-
ków i ogromnej presji państwa 
sowieckiego – przykładowo na 
Białorusi 80 proc. duchowień-
stwa trafiło do łagrów i więzień.
Możemy powiedzieć więcej – 
Kościół Katolicki na Białorusi, 
Ukrainie, Mołdawii czy w Rosji, 
przetrwał głównie dzięki polskim 
duchownym, którzy postanowili 
trwać w tych niesprzyjających 
warunkach. Był on więc funda-
mentem polskości i polskiej kul-
tury. Tutaj można też dodać jeden 
aspekt, ja to nazywam fenome-
nem plebanii. W domach, gdzie 
mieszkali księża, znajdowały się 
często imponujące księgozbiory, 
zawierające nierzadko kanon li-
teratury polskiej. Zachowały się 
one do dziś – najpierw księża, 
a potem częstokroć zakrystianie, 
uparcie strzegli, aby nie uległy 
one zniszczeniu.

A czy poza działalnością Ko-
ścioła Katolickiego udało się 
Polakom rozwinąć na Kresach 
Wschodnich jakieś inne formy 
działalności?
Tak, tu należy wspomnieć 
o dwóch formach działalności – 
legalnej i nielegalnej. Po 1948 roku 

Pokazanie szerokiego 
spectrum narodowości 
zamieszkujących Kresy 
Wschodnie to swego 
rodzaju hołd dla 
dawnej wielokulturowej 
Rzeczpospolitej. Myślę, 
że ci ludzie w taki 
właśnie sposób na to 
patrzyli. Kultura polska 
ich fascynowała, 
bo kojarzyła im się 
z czymś wielkim, 
wykraczającym poza 
pewne granice, nie zaś 
ciasnym, zamkniętym, 
zaściankowym

Adam Hlebowicz – urodzony 
w 1962 w Gdańsku, działacz opozycji 
antykomunistycznej. Studia 
historyczne ukończył na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem 
15 książek, ponad 800 artykułów 
opublikowanych w prasie polskiej 
i emigracyjnej oraz 3 filmów 
dokumentalnych i kilku cykli 
programów telewizyjnych. Od 2017 roku 
dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
Na zdjęciu w kostiumie podczas Parady 
Niepodległości 2014 w Gdańsku.
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szkolnictwo polskie na Kresach 
zostało w dużej mierze zlikwi-
dowane – na Łotwie i Białorusi 
całkowicie, na Ukrainie pozo-
stały trzy, z czasem dwie szkoły. 
Diametralnie inaczej wyglądała 
sytuacja na Litwie. Tamtejsi przy-
byli z Moskwy komuniści w pew-
nym stopniu sprzyjali polskości, 
ale nie wynikało to bynajmniej 
z ich dobrych chęci. Kierowali 
się raczej zasadą „dziel i rządź”. 
Pozwolili Polakom do pewnego 
stopnia rozwinąć szkolnictwo, 
by w ten sposób stanowili oni 
swego rodzaju kontrę dla Litwi-
nów. Stąd też na Wileńszczyźnie 
istniało w pewnym momencie 
ponad 300 szkół różnego szczebla. 
Z czasem w ramach Wileńskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego po-
wstały także programy kształcenia 
dla nauczycieli języka polskiego. 
Szkoły te, podobnie jak te lwow-
skie, były co prawda sowieckie, 
ale kształtowały pewną postawę 
Polaka, wzmacniały jego przy-
wiązanie do korzeni.
Drugi wymiar aktywności polskiej 
na Kresach stanowiła działalność 

nielegalna, surowo i bezwzględnie 
prześladowana – najpierw przez 
NKWD, później KGB. Do końca nie 
wiadomo ile powstało takich kon-
spiracyjnych ośrodków. Wystarczy 
przywołać tu chociażby przykład 
grupy młodzieżowej działającej na 
Polesiu, w Kobryniu, z ks. Józefem 
Horodeńskim na czele – została 
ona odkryta przez komunistów 
w 1948 roku, w efekcie czego jej 
członów spotkały aresztowania, 
trafili do łagrów. Znamy działal-
ność Jana Mincewicza, tajnego 
katechety, który uczył na Litwie 
muzyki, a jednocześnie tworzył 
środowiska młodzieżowe wydają-
ce podziemne gazetki, gdzie stara-
no się podtrzymywać wiarę w Boga 
i polskość. We Lwowie mieliśmy 
chociażby siostry Irenę i Jadwigę 
Zappè, uczące potajemnie polskie 
dzieci religii. Do tego dochodzą 
tajne kursy języka polskiego Julii 
Ostrowskiej w Rydze.
Takich ośrodków było zdecydo-
wanie więcej. Temat ten pozo-
staje ciągle słabo rozpoznany. 
Biogramy, które zamieściliśmy 
w słowniku, mają być począt-

kiem badań w tym temacie, od-
krywania ośrodków działalności 
Polaków na Kresach. Ci ludzie 
trwali wbrew wszelkim nadzie-
jom. Podtrzymywali polską kultu-
rę, polski język a także kształcili 
młode pokolenia Polaków. Dzięki 
temu polskość, choć w bardzo 
ograniczonym zakresie, mogła 
jednak na Kresach przetrwać.

Mimo że w tytule mowa jest 
o inteligencji polskiej, w publi-
kacji znaleźli się także przed-
stawiciele innych narodowości 
– chociażby Rosjanka Margari-
ta Szarowa czy Łotysz, ks. Au-
gustyn Mednis. Dlaczego?
Zarówno I jak i II Rzeczpospolita 
były społecznościami wielonaro-
dowościowymi. Ich obywatele, 
zachowując własną tożsamość 
– tatarską, ormiańską, żydow-
ską czy karaimską – czuli się 
jednocześnie Polakami, walczyli 
o polską wolność, uczestniczyli 
w polskich powstaniach. Na Kre-
sach Wschodnich po wojnie nie 
mieliśmy powstania, ale w obli-
czu zakrojonych na tak szeroką 
skalę antypolskich działań NKWD, 
przyznawanie się do polskości, 
jej wybieranie, stanowiło pewne-
go rodzaju heroizm. Dlatego też 

w słowniku znalazła się m.in. Mar-
garita Szarowa. Rosjanka ta nie 
miała polskich korzeni, ani innych 
związków z Polską. Przebywając 
na zesłaniu poznała jednak ks. 
Jana Wasilewskiego, później tak-
że innych duchownych i przejęta 
wiarą katolicką zafascynowała się 
też polską kulturą, zaczęła sama 
z siebie uczyć się języka polskiego. 
Mało tego. Jej mieszkanie w Mo-
skwie w latach siedemdziesiątych 
stało się punktem przerzutowym 
literatury religijnej w języku pol-
skim, która trafiała na cały ob-
szar ZSRS.
Innym przykładem jest ks. Au-
gustyn Mednis – Łotysz, również 
nieposiadający żadnych związków 
z Polską. Przebywając w środo-
wiskach polskich na Ukrainie, 
przeniknął na tyle jednak ich kul-
turą, że stał się w pewnym stopniu 
duchowym Polakiem i do końca 
życia trwał w tej kulturze. Poza 
tym był wybitnym specjalistą 
w zakresie historii sztuki i odegrał 
nieocenioną rolę w ratowaniu pol-
skich zabytków na Kresach. Po-
staci wybierających dobrowolnie 
polskość – mimo prześladowań 
sowieckich – było zdecydowa-
nie więcej i je też pragnęliśmy 
upamiętnić w naszym słowniku.

My, Polacy mamy tendencję do 
podkreślania polskiego charak-
teru Kresów, niejako zawłaszcza-
nia ich sobie. Tymczasem wydaje 
się, że zasadniej by tu mówić 
o ich wspólnym dziedzictwie, do 
którego prawo mają także Litwi-
ni, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, 
Ormianie, Karaimi czy Tatarzy. 
Jak układały się relacje między 
różnymi narodowościami na 
wielokulturowych Kresach?
Rzeczywiście, w naszym słow-
niku staraliśmy się pokazać, 
że wymiar kultury polskiej to 
nie tylko Polacy, że nie jest to 
określenie zamknięte – wręcz 
przeciwnie. Każdy mógł do tej 
kultury należeć, czerpać z jej do-
robku, choć z punktu widzenia 
władzy było to naganne. Poka-
zanie tego szerokiego spectrum 
narodowości zamieszkujących 
Kresy Wschodnie to też swego 
rodzaju hołd dla dawnej wie-
lokulturowej Rzeczpospolitej. 
Myślę, że ci ludzie w taki właśnie 
sposób na to patrzyli. Kultura 
polska ich fascynowała, bo ko-
jarzyła im się z czymś wielkim, 
wykraczającym poza pewne gra-
nice, nie zaś ciasnym, zamknię-
tym, zaściankowym. Mimo że do 
1945 roku Wilno czy Lwów były 
polskie, to jednak mieszkali tam 
również Litwini i Ukraińcy i inne 
grupy narodowe, którzy mieli 
swój dorobek kulturowy i inne 
osiągnięcia. O tym wszystkim 
w ogólnym rachunku należy 
bezwzględnie pamiętać. z

Rozmawiała Natalia Pochroń

Portal historyczny Histmag.org
Licencja: CC BY-SA 3.0

Wizyta prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego na kresach wschodnich 
– pobyt w Nowogródku

Wilno. Widok zimowy ulicy Ostrobramskiej w kierunku Ostrej Bramy, 1938 rok

Lwów, Rynek, 1932 rok

Fragment miasteczka na Kresach
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Po przeżytym jubile-
uszu 25 lat kapłań-
stwa i obronie pracy 
doktorskiej, w ra-

mach urlopu w 2010 roku poje-
chałem na Wybrzeże. Pragnąłem 
nie tylko odpocząć, ale w roku 
tak ważnych rocznic dla Polski 
– wypadków grudniowych i po-
wstania Solidarności odwiedzić 
miejsca szczególnie związane 
z tymi wydarzeniami.

Jeden z dni utkwił mi szcze-
gólnie w pamięci. Stanąłem na 
Placu Solidarności przed bramą 
Stoczni Gdańskiej. Był prawie 
pusty. W skupieniu spoglądałem 
na Pomnik Ofiar Grudnia 1970 ro-
ku. Trzy olbrzymie krzyże spięte 
kotwicami – znakiem nadziei, na-
wiązującymi do tragicznych wy-
padków lat 1956, 1970, 1976, pła-
skorzeźby stoczniowców z polską 
flagą i sztandarem Solidarności, 
a także słowa wiersza Miłosza 
„Ty, co skrzywdziłeś człowieka 
prostego”, zmuszały wręcz do 
zatrzymania się i chwili reflek-
sji. Mimowolnie wracały obrazy, 
wydawać by się mogło dawno 
zapomniane. Smutne wydarzenia 
lat 70-tych na Wybrzeżu, w Ur-
susie, milicyjne „ścieżki zdrowia 
w Radomiu”, a potem tworzący 
się ruch solidarnościowy – obej-
mujący robotników i inteligencję, 
bardzo mocno kształtowały spoj-

n RELIGIA

Prymas tysiąclecia
v Dokończenie ze str. 1

one interesowały. Stały się jedną 
z inspiracji głębszego zaintereso-
wania się historią Polski okresu 
wojennego i powojennego.

Doskonale pamiętam dzień 16 
października 1978 roku. Byłem 
wtedy maturzystą i mieszkałem 
w bursie szkolnej. W naszym po-
koju często grało radio. W tam-
tym dniu po południu nagle 
przerwano audycję i prowadzący 
podał lakoniczny komunikat, 
że polski kardynał Karol Woj-
tyła został papieżem. Najpierw 
myślałem, że to jakaś pomyłka. 
Szybko zacząłem szukać „Wolnej 
Europy”. Wtedy usłyszałem nie-
ustannie powtarzające się po-
tem słowa kardynała Felici’ego: 
„Zwiastuję Wam radość wielką: 
mamy papieża. (…) Kardynała 
Karola Wojtyłę, który przybrał 
sobie imię Jan Paweł II”. 

Dosłownie za chwilę bursa 
szkolna zapełniła się wiwatu-
jącym tłumem studentów. En-
tuzjazm i śpiewy były tak gło-
śne i radosne, jak gdyby Polska 
została Mistrzem Świat w Piłce 
Nożnej. Nie przypuszczałem 
nigdy, iż wybór papieża Polaka 
będzie tak wielką niespodzian-
ką dla świata, a jednocześnie 
tak wielką radością dla naszej 
Ojczyzny. Tym entuzjazmem, 

my maturzyści, dzieliliśmy się 
wzajemnie, przede wszystkim, 
na lekcjach katechezy. Ksiądz 
Jan opowiadał nam o kardyna-
le z Krakowa, o trudnej historii 
jego dzieciństwa, o młodości 
przeżywanej w czasie wojen-
nym, o jego młodzieńczych za-
interesowaniach i decyzji wstą-
pienia do seminarium. Z tych 
opowiadań wyłaniał się obraz 
księdza, który ciągle dojrzewał 
do swojego kapłaństwa. Swoją 
wiarą i wiedzą służył pokornie 
ludziom jako ksiądz, profesor, 
biskup i kardynał.

Piękny gest
Już następnego dnia po swoim 
wyborze Jan Paweł II w czasie 
audiencji do Polaków, skierował 
do Prymasa Polskim ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego słowa 
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 
tego papieża Polaka, gdyby nie 
było Twojej wiary, niecofającej 
się przed więzieniem i cierpie-
niem. Twojej heroicznej nadziei, 
Twojego zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła, gdyby nie było 
Jasnej Góry – i tego całego okre-
su dziejów Kościoła w Ojczyź-
nie naszej, które są związane 
z Twoim biskupim i prymasow-
skim posługiwaniem”.

Mówiło się, 
że święcą go 

dla jednej 
Mszy Świętej, 
bo dłużej już 

nie pożyje. Mimo 
słabego zdrowia, 
nie tylko zostaje 

księdzem, ale 
pracuje w Kościele 

na coraz bardziej 
odpowiedzialnych 

stanowiskach 
i dalej się jeszcze 

kształci.

rzenie – dorastającego wówczas 
chłopaka na ówczesną rzeczywi-
stość. Jako licealista, interesujący 
się najnowszą historią Polski, 
obejrzałem wtedy film Andrzeja 
Wajdy „Człowiek z marmuru”. 
Losy Birkuta wywarły na mnie 
wielkie wrażenie.

Polak papieżem
Wiele tematów dotyczących naj-
nowszych wydarzeń w kraju, 
poruszaliśmy także na bardzo 
ciekawych lekcjach języka pol-
skiego, przy okazji omawianych 
lektur. Bardzo ceniłem swego 
polonistę prof. Józefa Bory-
szewskiego. Wykłady z nim, 
absolwentem KUL-u, były czę-
sto zażartymi dyskusjami, które 
młodym ludziom, pełnym ide-
alizmu, radykalizmu, ale i kry-
tycyzmu, kazały się zastanawiać 
nad swoją przeszłością.

Również i lekcje katechezy, 
na które uczęszczała niemal cała 
klasa, odbywające się jeszcze 
wtedy w salkach katechetycz-
nych, były bardzo ciekawe. Nasz 
prefekt ks. Jan Koc, nie tylko for-
mował nas religijnie. Dyskuto-
wał z nami o trudnych wydarze-
niach polskiej historii, których 
nie umieszczano w szkolnych 
podręcznikach. Bardzo mnie fo
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Te słowa kardynała Wojtyły – 
Papieża Jana Pawła II, my młodzi, 
odbieraliśmy jako papieski hołd 
i wyraz podziękowania niezłom-
nemu Prymasowi zza żelaznej 
kurtyny, z kraju nad Wisłą. Jakże 
przejmujące i wzruszające, kilka 
dni potem, było homagium zło-
żone nowemu papieżowi przez 
kardynałów. Ks. kard. Stefan 
Wyszyński ucałował papieża 
w pierścień, a Jan Paweł II na 
znak szacunku do niego i tego 
wszystkiego, co zrobił dla Ojczy-
zny, uniósł się z tronu, uściskał 
go i ucałował jego rękę.

Pomyślałem wtedy, jak wiele 
dla Jana Pawła II – Namiestnika 
Chrystusowego na ziemi, musiał 
znaczyć ks. kard. Prymas Wy-
szyński. Ile przecierpiał w swo-
im życiu jako chorowity kleryk, 
biskup lubelski, profesor KUL-u, 
a wreszcie Prymas Polski, ażeby 
Ojczyzna, nie tylko obroniła się 
przed zalewem komunizmu, ale 
i wydała dla świata i Kościoła – 
największego z Polaków. Byłem 
z tego bardzo dumny. Wtedy też 
podjąłem decyzję o dalszej swo-
jej drodze życiowej. Nie myśla-
łem już o studiach historycznych 
i muzycznych. Zdecydowałem 
się pójść do seminarium w Dro-
hiczynie nad Bugiem, realizu-
jąc tym samym swoje nieśmiałe 
wcześniejsze, sięgające nawet 
dzieciństwa zamiary.

Wtedy też zacząłem czytać 
wszystko, co związane było 
z kard. Stefanem Wyszyńskim. 
Nie zawsze były to książki 
z pierwszego obiegu. Czytając 
„Zapiski więzienne” księdza Pry-
masa jeszcze bardziej uświado-
miłem sobie, w jak mrocznym 
systemie żyliśmy od czasów woj-
ny. Jak funkcjonariusze z nim 
związani zniewalali Ojczyznę. 
Przeczytana literatura ukazała 

mi osobę ks. kard. Wyszyńskiego 
jako prawdziwego i niezłomnego 
Męża Stanu danego Narodowi 
polskiemu przez Bożą Opatrz-
ność na trudne czasy komuni-
stycznego zniewolenia.

Osobowość Wyszyńskiego
Kim więc dla narodu był Prymas 
Polski ks. kard. Stefan Wyszyń-
ski? Jakie były główne cechy jego 
osobowości, pozwalające tak sku-
tecznie walczyć o dobro człowie-
ka i Ojczyzny. Nieugięty Prymas 
mówił: „Polska to za stary dąb, 
którego można by było wyrwać 
z korzeniami i zasadzić w to miej-
sce wątpliwej jakości drzewo”.

Stefan Wyszyński urodził 
się 3 sierpnia 1901 roku we wsi 
Zuzela na pograniczu Podlasia 
i Mazowsza w rodzinie Stanisła-
wa i Julianny Wyszyńskich. Je-
go ojciec był organistą w miej-
scowym kościele. Kiedy Stefan 
miał 10 lat umarła jego mama. 
Mówił wtedy: „Trudno pojąć, że 
Miłość Boża, pozbawia nas mi-
łości macierzyńskiej, ale niech 
się stanie wola Twoja”. W domu 
rodzinnym wychowywał się w du-
chu religijnym i patriotycznym. 
W roku 1917 wstąpił do niższe-
go seminarium we Włocławku. 
Nie miał dobrego zdrowia. Przed 
święceniami wykryto u niego po-
stępującą chorobę płuc. Gdy jego 
rocznikowi koledzy przyjmowa-
li święcenia kapłańskie on leżał 
samotnie w szpitalnej izolatce. 
Gdy pozwolono mu na przyję-
cie święceń 23-letni Wyszyński 
był tak słabiutki, że po Litanii do 
Wszystkich Świętych, kościelny 
musiał podnosić go z posadzki 
ze słowami: „Z takim zdrowiem 
to raczej trzeba iść na cmentarz, 
a nie do święceń”. 

Mówiło się, że święcą go dla 
jednej Mszy Świętej, bo dłużej już 

nie pożyje. Boża Opatrzność po-
sługuje się często maluczkimi te-
go świata. Tak było i ze Stefanem 
Wyszyńskim. 3 sierpnia w roczni-
cę swoich urodzin w 1924 roku 
przyjmuje święcenia kapłańskie. 
Swoją pierwszą prymicyjną Mszę 
Świętą odprawia przed cudow-
nym obrazem Matki Jasnogór-
skiej. Mimo słabego zdrowia, 
nie tylko zostaje księdzem, ale 
pracuje w Kościele na coraz bar-
dziej odpowiedzialnych stanowi-
skach i dalej się jeszcze kształci. 
Zostaje wykładowcą wyższego 
seminarium we Włocławku. Wy-
jazdy studyjne do Austrii, Włoch, 
Belgii, Holandii czy też Niemiec 
pozwoliły mu w tym czasie do-
skonale poznać chrześcijańską 
naukę społeczną Kościoła.

Z powodu cyklu swoich arty-
kułów, w których zdecydowanie 
przeciwstawiał się nazizmowi, 
po wybuchu II Wojny Światowej 
ukrywał się przed Niemcami. 
Wstąpił w szeregi Armii Krajo-
wej i został kapelanem powstań-
czych oddziałów, przyjmując 
pseudonim Radwan III. Z chwilą 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego ks. Stefan pracuje rów-
nież jako kapelan zakładu dla 

niewidomych w podwarszaw-
skich Laskach, współtworząc 
jednocześnie szpital dla po-
wstańców. Tak wspomina tam-
te chwile: „Szpital zapełniał się 
bardzo szybko. Wkrótce stał się 
za mały. Musieliśmy rannych 
żołnierzy kłaść, gdzie tylko się 
dało… W miejscowej kaplicy spo-
wiadało się tych, którzy czekali 
na operację, by potem przenieść 
ich na stół operacyjny. Przeście-
radła i koce, na których leżeli 
były przesiąknięte krwią”. 

Ksiądz Stefan prał bandaże 
i mundury rannych. W czasie 
pierwszej operacji, w której 
uczestniczył, stracił przytom-
ność. Pisał: „Pamiętam jak by-
łem zmęczony, znużony tą ciągłą 
krwią, amputacjami, koszami 
wynoszonych rąk i nóg, tą męką 
żołnierzy, którzy byli bohaterscy 
na froncie, a jak dzieci na stole 
operacyjnym. Patrzyłem na to 
wszystko i przeżywałem strasz-
nie”. Wyczerpany odprawiał jesz-
cze Mszę Świętą, dodawał otuchy 
i przygotowywał na śmierć.

Jednym z wydarzeń, które 
bardzo utkwiły w pamięci ks. 
Wyszyńskiego, było odnalezie-
nie pewnej karty, którą wiatr 

Kardynał Karol Wojtyła 
i prymas Stefan 
Wyszyński podczas 
wakacji na Bachledówce.

Ksiądz Wyszyński 
(w środku) 

z wychowankami domu 
dla niewidomych 

w Laskach.
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przywiał od zniszczonej Warsza-
wy. Zobaczył ją w lesie, spopie-
loną wśród wielu innych kart. 
Został tylko w niej niedopalo-
ny środek, a na nim słowa: „Bę-
dziesz miłował”. Powiedział wte-
dy: „Nic droższego nie mogła 
nam przysłać ginąca Stolica. To 
najświętszy apel walczącej War-
szawy do nas i do całego świata. 
Apel i testament „Będziesz mi-
łował…”. Do tego przesłania ks. 
kard. Stefan Wyszyński nawiązy-
wał po latach: „Chodząc dziś po 
ulicach Stolicy, pamiętajmy, że 
jest to miasto, w którym zginęło 
ponad 300 tysięcy Warszawian. 
Najlepsza młodzież obmyła swo-
ją krwią bruki tego miasta. Tak 
się miłuje. Nie ma miłości bez 
ofiary. Przez taką miłość zyskuje 
się prawo do Ojczyzny. Dlatego 
młodzież gotowa była na wszyst-
ko. Zdolna była walczyć o wol-
ność i zarazem wybraniać się 
przed nienawiścią”.

Mąż stanu
W powojennych mrocz-
nych czasach Opatrz-
ność Boża wyznacza 
księdzu Wyszyńskie-
go kolejno ważne 
zadania w polskim 
Kościele. Zostaje bi-
skupem lubelskim. 
Prymas Polski kardynał 
August Hlond na kilka ty-
godni przed swoją śmiercią 
prosi papieża Piusa XII, by po 
jego odejściu Prymasem został 
biskup Wyszyński. Tak też się 
stało, miał wówczas 47 lat. Wie-
lu członków Episkopatu Polski 
uważało, że jest za młody, że na 
trudne czasy komunizowanej 
Polski zabraknie mu doświad-
czenia. Na szczęście się mylili. 
Okazał się Prymasem Tysiącle-
cia. Kardynałem i mężem stanu, 
który Ojczyznę, mimo swojego 
aresztowania, obronił przed za-
lewem komunizmu. Nawet Stalin 
mówił Bierutowi, że „nie sztuką 
jest aresztować Wyszyńskiego, 
ale sztuką jest zrobić z niego ko-
munistę”. Gdy przekonał się, że 
nie jest to możliwe, postanowił, 
że należy go aresztować. 

Wierząca i chrześcijańska 
Polska na czele z Episkopa-
tem upatrywały w nim opatrz-
nościowego męża narodu. To 
on przygotował memoriał do 
władz – słynny dokument „Non 
possumus” („Nie możemy”), 
w którym pisał o prześladowa-
niu Kościoła w Polsce i łamaniu 
przez ówczesny rząd wcześniej 
ustalonych postanowień. Zo-
staje aresztowany przez polski 
komunistyczny rząd 25 wrze-
śnia 1953 roku. Miejscem jego 

odosobnienia były najpierw 
Rywałd, następnie Stoczek 
Warmiński oraz Prudnik. To 
jeszcze bardziej konsolidowało 
wiernych, którzy coraz śmielej 
domagali się uwolnienia Pry-
masa. W zamian za polepszenie 
warunków jego więzienia wła-
dze proponowały, by zrzekł się 
funkcji kościelnych. Ks. Prymas 
tę propozycję odrzucił. 

Przewieziono go do Komań-
czy. Tam w celu więziennej po-
wstały słynne Jasnogórskie Ślu-
by Narodu Polskiego – duchowe 
przygotowanie do milenijnych 
obchodów Chrztu Polski oraz 
Wielka Nowenna Tysiąclecia – 
plan duszpasterski, które w swo-
im założeniu miały odwrócić 
skutki komunistycznej laicyza-
cji i doprowadzić do religijnego 
ożywienia serc milionów Pola-
ków. Poznański czerwiec 1956 
roku – gwałtowne wystąpienia 
robotników, krwawe zajścia na 
ulicach miasta, spowodowały, 

że nowo wybrany I sekre-
tarz KC PZPR Władysław 

Gomułka w celu uspo-
kojenia nastrojów po-
stanowił wykorzystać 
autorytet Prymasa 
Polski. Władze przy-
rzekły przywrócenia 

Kościołowi jego praw 
i naprawienia krzywd. 

Prymas wraca do War-
szawy, gdzie już następnego 

roku zapowiada peregrynację 
kopii obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej po parafiach naszej 
Ojczyzny w poszczególnych die-
cezjach.

Po krótkiej odwilży w stosun-
kach Państwo-Kościół następuje 
radykalna zmiana. Wprowadzo-
no nowe antykościelne przepisy 
podatkowe. Zaczęto ponownie 
powoływać kleryków do woj-
ska. Ja również znalazłem się 
w bartoszyckiej jednostce, do 
której kierowani byli studenci 
seminariów. Byłem w tej samej 
kompanii i mieszkałem w tej sa-
mej sali, w której wcześniej był 
śp. błogosławiony ks. Jerzy Po-
piełuszko.

Kres komunizmu
W czasie swojej prymasowskiej 
posługi ks. kard. Stefan Wyszyń-
ski okazał się Duchowym Ojcem 
narodu. Na wzór Boga Ojca uczył, 
kochał, pouczał i przebaczał. Był 
duchowym przewodnikiem, któ-
ry w czasach mroku i ucisku wi-
dział więcej i dalej; wskazując 
drogę, prowadził do wolności 
osobistej i wolności narodu. Był 
Prymasem, który z funkcji uczy-
nił służbę, nie tylko dla dobra 
całego Kościoła, ale i również 

Ojczyzny. To jemu w dużej mierze 
zawdzięczamy to, że dziś żyjemy 
w wolnym kraju. Wołanie Jana 
Pawła II na Placu Zwycięstwa 
w 1979 roku „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze polskiej 
ziemi” nie wyzwoliłyby mocy po-
trzebnych do społecznego zrywu 
o wolność i godność, gdyby nie 
padły na odpowiedni grunt, który 
przez kilkadziesiąt lat przygo-
towywał właśnie Prymas kard. 
Stefan Wyszyński. 

Wszystkie jego działania słu-
żyły umacnianiu wiary, odna-
wianiu chrześcijańskiej moral-
ności, wzmocnieniu „człowieka 
wewnętrznego”, czyli umacnia-
niu wolności duchowej, która 
doprowadziła polskie społe-
czeństwo do odzyskania wolno-
ści zewnętrznej. Często mówił: 
„Losy komunizmu rozstrzygną 
się nie w Rosji, lecz w Polsce”. 
To Prymas miał istotny udział 
w doprowadzeniu do wybuchu 
„rewolucji ducha” w 1980 roku. 
W swoich „Świętokrzyskich ka-
zaniach” pouczał, jak opierając 
się na nauczaniu Kościoła, zbu-
dować w Polsce ład społeczny 
i ekonomiczny oraz jak odbudo-
wać moralność i zaufanie spo-
łeczne, z czego kilka lat później 
skorzystała Solidarność.

Od kwietnia 1981 roku coraz 
bardziej pogłębiała się choroba 
ks. Wyszyńskiego. W swoich no-
tatkach napisał: „Rozpoczyna się 
moja via dolorosa – Droga Krzy-
żowa. Wydaje mi się, że jest to po-
czątek końca”. Nie pojechał już na 
Święto Królowej Polski na Jasną 
Górę. Cierpienie powoli go zabie-
rało. Odbył jeszcze telefoniczną 
rozmowę z Janem Pawłem II. 

Wspólnie się modlili zawierzając 
jej sprawy opiece Matki Bożej. Za 
kilka dni świat przeżywa zamach 
na Ojca Świętego. Obaj bardzo 
cierpiący, jeszcze raz rozmawiają 
ze sobą, zapewniając o wzajem-
nej modlitwie. Ks. Prymas prosi 
o błogosławieństwo papieskie na 
godzinę śmierci.

28 maja 1981 roku w Uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskie-
go ks. Prymas kard. Stefan Wy-
szyński umiera. 31 maja na Placu 
Zwycięstwa wokół jego trumny 
zgromadziło się kilkadziesiąt ty-
sięcy osób. Byliśmy tam i my – kle-
rycy z seminarium w Drohiczynie 
nad Bugiem. Cała Warszawa i mi-
liony wiernych przed odbiornika-
mi telewizyjnymi żegnały Wielkie-
go Prymasa Tysiąclecia, ufnego 
czciciela Matki Bożej Królowej 
Polski i wielkiego orędownika pol-
skich spraw. Kondukt pogrzebowy 
z Placu Zwycięstwa do katedry 
św. Jana był manifestacją wiary, 
a jednocześnie triumfem Wiel-
kiego Polaka, którego świadec-
two życia i nauczanie pozwoliły 
nie tylko przetrwać noc komu-
nizmu, ale odkrywać godność 
człowieka i poszanowanie jego 
odwiecznych prawd.

Takiego Ojca, Pasterza i Pry-
masa, Bóg daje raz na tysiąc lat. 
Mam nadzieję, iż beatyfikacja ks. 
kard. Wyszyńskiego wpłynie na 
zmniejszenie głębokich podzia-
łów w polskim społeczeństwie 
i ożywi jego wiarę. z

Okazał się Prymasem Tysiąclecia.
Kardynałem i mężem stanu, który Ojczyznę, 
mimo swojego aresztowania, obronił 
przed zalewem komunizmu. Nawet Stalin 
mówił Bierutowi, że „nie sztuką jest 
aresztować Wyszyńskiego, ale sztuką jest 
zrobić z niego komunistę”. Gdy przekonał się, 
że nie jest to możliwe, postanowił, że należy 
go aresztować.

Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com

Kardynał Stefan Wyszyński 
podczas internowania  
w Komańczy w Bieszczadach.
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Jak gry mogą pomóc w roz-
woju? Czy granie może 
szkodzić? Jak wybrać grę 
dla dziecka? Odpowiedzi 

na te i wiele innych pytań rodzice 
znajdą w najnowszym ministerial-
nym poradniku.

Po gry cyfrowe sięga coraz wię-
cej Polaków. Już 16 milionów in-
ternautów to aktywni gracze. Co 
czwarty polski gracz to nastolatek 
lub młody dorosły.

– Gry cyfrowe to fantastycz-
na rozrywka. Pomagają zdobyć 
wiele praktycznych umiejętno-
ści, rozwijać pasje, wzmacniać 
kompetencje społeczne, a czasami 
budować wieloletnie przyjaźnie. 
Świat wirtualnej rozrywki ma jed-
nak też ciemną stronę – mówi mi-
nister Marek Zagórski, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. – W ramach naszej 
kampanii pomagamy rodzicom 
realnie i skutecznie towarzyszyć 
dzieciom w Internecie. Podpowia-
damy jak mądrze – ramię w ramię 
– iść z dzieckiem przez wirtualny 
świat – dodaje.

Trening dla mózgu
W najnowszym poradniku, które-
go autorką jest Marta Witkowska 
– ekspertka NASK, rodzice prze-
czytają zarówno o pozytywnych 
skutkach grania, jak i tych mniej 
korzystnych konsekwencjach 
cyfrowej rozrywki. Nie brakuje 
w nim wskazówek, na co zwrócić 

Jak gry mogą pomóc w rozwoju? Czy granie może 
szkodzić? Jak wybrać grę dla dziecka? Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań rodzice znajdą 
w najnowszym ministerialnym poradniku.

blemów ze zdrowiem, ale i nad-
używania nowych technologii, 
a nawet uzależnienia.

W naszym poradniku pod-
powiadamy, jak temu zapobiec. 

Cyfrowe wyzwanie
Problemowemu graniu czy wręcz 
uzależnieniu od gier sprzyja wiele 
czynników. Mogą one być zwią-
zane zarówno z indywidualnymi 
cechami gracza, jak i z samym 
sposobem projektowania gier.

– W ramach naszych działań 
nieustannie pamiętamy o bezpie-
czeństwie i odpowiedzialności za 
internet, za cyfrowy świat. Przez 
ostatnie miesiące działania te na-
brały szczególnego znaczenia. 
Obecna sytuacja i przyspieszona 
rewolucja cyfrowa, którą obser-
wujemy – zarówno w naszych do-
mach, jak i w szkołach – stawia 
przed rodzicami i nauczycielami 
kolejne wyzwania – mówi minister 
Marek Zagórski. – Z najnowszych 
badań „Nastolatki 3.0” – które wła-
śnie opracowujemy – wynika, że 
ponad 65 proc. młodych ludzi jest 
przed ekranem ponad sześć go-
dzin w czasie lekcji, z czego ponad 
20 proc. osiem godzin i więcej. Do 
tego dochodzi spędzanie przed 
ekranem czasu wolnego – ponad 
30 proc. nastolatków spędza po 
lekcjach przed ekranem 2-4 go-
dziny, a blisko 40 proc. cztery go-
dziny i więcej. Daje nam to sporą 
grupę dzieci, które są nawet 12 
godzin przed ekranem dziennie 
– dodaje. z

www.gov.pl/
niezagubdzieckawsieci

uwagę i o co zadbać, aby gaming 
okazał się dla dziecka pozytyw-
nym doświadczeniem.

– Hasło „gry komputerowe” 
kojarzy się często z popularnymi 
„strzelankami”, ale tak napraw-
dę gry można podzielić na wiele 
gatunków, wśród których prak-
tycznie każdy odnajdzie coś dla 
siebie – mówi Marta Witkowska. 
– Gry cyfrowe często są też po-
strzegane jako „zjadacze czasu”, 
bierna, ogłupiająca, a nawet nie-
bezpieczna rozrywka. Tymcza-
sem użytkowane w pozytywny 
i przemyślany sposób stanowią 
prawdziwy trening dla mózgu. 
Ułatwiają nabycie wielu umiejęt-
ności i rzetelnej wiedzy. Pomagają 
rozwinąć kreatywność i kompe-
tencje społeczne. Co więcej, kom-
petencji nabytych podczas grania 
młody człowiek będzie używał 
przez całe życie, w różnych sytu-
acjach i okolicznościach – dodaje 
autorka poradnika.

Co może rodzic?
Nie można jednak zapominać, 
że w określonych sytuacjach gry 
mogą też nieść za sobą pewne za-
grożenia. Spędzanie wielu godzin 
przed ekranem wiąże się najczę-
ściej z długotrwałym unierucho-
mieniem w jednej pozycji. Dzie-
ci i nastolatki coraz więcej czasu 
przeznaczają na korzystanie z no-
wych technologii, co zwiększa 
u nich ryzyko pojawienia się pro-

Podjęcie kilku prostych kroków 
może pomóc w lepszym zrozu-
mieniu fascynacji nastolatka, 
przygotowaniu się do rozmo-
wy na temat grania i wspólnym 
ustaleniu zasad, które sprawią, 
że jego podejście do cyfrowej 
rozrywki będzie bardziej zrów-
noważone.

– Na początek warto przyjrzeć 
się, w co i w jaki sposób gra nasze 
dziecko. W sieci łatwo można zna-
leźć szczegółowe informacje na 
temat niemal każdej gry. Gracze 
chętnie publikują bowiem nagra-
nia swoich rozgrywek, które po-
zwolą rodzicom zorientować się, 
jak faktycznie wygląda gra oraz jej 
mechanika (zadania i wyzwania, 
rywalizacja i współpraca, system 
motywowania i nagradzania, ko-
munikacja pomiędzy uczestnika-
mi itp.). Nie obawiajmy się pytać 
dziecka o jego ulubione gry czy 
poprosić o pokazanie, jak spędza 
czas przed komputerem – radzi 
autorka poradnika. – Bardzo waż-
nym aspektem jest też zadbanie 
o właściwą organizację czasu, tak 
aby młody gracz w ferworze wal-
ki nie stracił z pola widzenia in-
nych, ważnych życiowych spraw. 
Pomóżmy dziecku rozplanować 
tydzień w taki sposób, aby zadbać 
zarówno o obowiązki szkolne i do-
mowe, spotkania z przyjaciółmi, 
jak i sport oraz inne pasje, w tym 
gaming – dodaje.

(Nie)bezpieczna gra,  
czyli nastolatki i gry cyfrowe

n CZAS WOLNY

Podjęcie kilku prostych 
kroków może pomóc 
w lepszym zrozumieniu 
fascynacji nastolatka, 
przygotowaniu się 
do rozmowy na temat 
grania i wspólnym 
ustaleniu zasad, 
które sprawią, 
że jego podejście 
do cyfrowej rozrywki 
będzie bardziej 
zrównoważone.
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n MEDYCYNA

 Urodziła się w 1881 ro-
ku w Bohusławiu 
niedaleko Kijowa 
w rodzinie sędziego 

Leopolda Sparrowa i Hanny ze 
Stefańskich, córki Józefa Sas-Ste-
fańskiego, lekarza oftalmologa. 
Brytyjski przodek jej ojca, ar-
chitekt Wiliam Sparrow, trafił 
do Rosji, by projektować place 
i ulice Petersburga i Moskwy 
i tam ożenił się z Polką.

W podkijowskim domu Spar-
rowów kultywowało się polską 
tradycję i mobilizowało dzieci do 
zdobywania edukacji. Po ukoń-
czeniu gimnazjum w Kijowie He-
lena rozpoczęła studia medyczne 
na Cesarskim Uniwersytecie św. 
Włodzimierza, później jej młod-
szy o 13 lat brat Franciszek ukoń-
czył studia przyrodnicze.

Koniec studiów zbiegł się 
z I wojną światową. Świeżo 
upieczoną absolwentkę rosyj-
skie władze od razu wysłały na 
front, by pomagała zwalczać epi-
demie tyfusu, cholery i dyzenterii, 
które dziesiątkowały żołnierzy 
armii carskiej. To doświadcze-
nie ukształtowało całe jej życie – 
wtedy zdecydowała się poświęcić 
pracy nad chorobami zakaźnymi. 
Po powrocie z frontu została asy-
stentką w Instytucie Bakteriolo-
gicznym w Kijowie kierowanym 
przez Włodzimierza Lindemana.

Po wybuchu rewolucji w Rosji 
rodzina Sparrowów repatriowała 
się do Warszawy, gdzie dr Spar-
row podjęła pracę jako kierow-
nik laboratorium, a następnie 
działu szczepień w powstającym 
właśnie Państwowym Zakładzie 
Epidemiologicznym (obecnie 
Państwowy Zakład Higieny).

Tragiczne epidemie
Sytuacja epidemilogiczna w nie-
podległej Polsce, zniszczonej 
wojną i zaborami, a także zdzie-
siątkowanej niedawną epidemią 
grypy hiszpanki, była tragiczna. 
Nieustannie wybuchały ogniska 
cholery, szkarlatyny i dyfterytu. 

Jak Helena Sparrow 
pomogła opanować najgroźniejsze epidemie
Jej życiorysem można by obdzielić kilka osób. Opracowała kilka ważnych i wykorzystywanych do dzisiaj 
szczepionek. O jej dokonaniach pamiętają Francuzi i Tunezyjczycy. W Polsce nie jest w ogóle znana, choć stała 
u początków Państwowego Zakładu Higieny i prowadziła badania z noblistami. Poznajcie Helenę Sparrow.

Helena Sparrow, 1958 rok

Koniec studiów 
Heleny Sparrow 
zbiegł się z I wojną 
światową. Świeżo 
upieczoną 
absolwentkę 
rosyjskie władze 
od razu wysłały 
na front, by 
pomagała zwalczać 
epidemie tyfusu, 
cholery i dyzenterii, 
które dziesiątkowały 
żołnierzy armii 
carskiej. 
To doświadczenie 
ukształtowało całe 
jej życie – wtedy 
zdecydowała się 
poświęcić pracy 
nad chorobami 
zakaźnymi. 

Pierwszym zadaniem nowej epi-
demiczki było zwalczenie zara-
zy w Grodnie. Po jej pokonaniu 
dr Sparrow zarządziła szczepie-
nia profilaktyczne wśród żołnie-
rzy i ludności cywilnej. Zorgani-
zowała też cztery punkty sanitar-
ne wzdłuż wschodniej granicy, by 
opanować przenoszenie chorób 
wraz z repatriantami.

Jej działania sięgają daleko 
poza granice Polski. Opracowa-
ła program szczepień przeciw-
ko dyfterytowi dla całej Europy 
Wschodniej, prowadziła też inten-
sywne badania nad tyfusem pla-
mistym, śmiercionośną chorobą 
zakaźną, która dziesiątkowała całe 
rodziny i miejscowości. „Pani He-
lena Sparrow, wytrawny badacz, 
kobieta o wielkiej urodzie i czarze 
osobistym, kierowała sprawnie 
akcją przeciwbłoniczą” (przeciw-
ko błonicy, czyli dyfterytowi) (…) 
Koledzy klinicyści podkochiwali 
się w niej, co wychodziło na dobre 
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mieckiej. Walczyła też o azyl dla 
Francuzów z Ruchu Oporu i wyku-
piła duży grobowiec na miejskim 
cmentarzu dla najbiedniejszych 
uchodźców. Spoczywa tam dziś 
wielu Polaków.

W 1943 roku lekarka cudem 
przeżyła zrzucenie ładunku 
wybuchowego – przeleciał on 
przez kilkupiętrowy budynek, 
w którym nocowała, zatrzymał 
się na parterze i nie wybuchł. Kil-
ka dni później bomby zniszczyły 
dwa domy sąsiadujące z domem 
jej rodziny.

Po II wojnie światowej Spar-
row rozpoczęła szerokie badania 
nad szczepieniami BCG. Konflik-
ty na całym świecie doprowadzi-
ły do załamania zdrowotnego, 
zwłaszcza wśród dzieci, które 
chorowały masowo na gruźli-
cę. W 1949 roku stanęła na cze-
le działu wyrobu szczepionki 
BCG i przygotowała szczepie-
nia dla Tunezji przeciw gruźlicy 
i tyfusowi. Później prowadziła 
finansowane przez Światową 
Organizację Zdrowia badania 
nad potencjałem epidemicznym 
w lasach Etiopii. Były to jedne 
z pierwszych badań nad prze-
noszeniem chorób zakaźnych 
przez kleszcze.

MAREK MACIEJCZYK –  
grafik, ilustrator, plakacista. 
Laureat międzynarodowych 
konkursów graficznych. Jego 
prace były prezentowane 
m.in. na wystawach 
w Polsce, Szwajcarii, 
Rosji, Ukrainie, Stanach 
Zjednoczonych, Urugwaju, 
Iranie, Meksyku, Japonii, 
Chinach. 

Placówkę w Tunisie opuściła 
dopiero w 1962 roku, kiedy do-
łączyła do swojego drugiego mę-
ża na Korsyce. Philipe Germa, 
inżynier agronom i pionier no-
wych upraw w krajach Maghre-
bu zbiegł z Tunezji po odzyska-
niu niepodległości w 1956 roku 
starając się uniknąć aresztowa-
nia. Helena Sparrow pozostała 
na Korsyce do momentu swojej 
śmierci w wieku 79 lat. Do sa-
mego końca publikowała swoje 
prace, ale nie prowadziła już 
badań. Prof. Debre, z którym 
przyjaźniła się przez całe ży-
cie, napisał po jej śmierci: „Tak 
upłynęło życie tej wspaniałej 
kobiety, która zasłynęła inte-
ligencją, wiedzą i odkryciami 
naukowymi, a która ponadto 
była osobą ujmującą o czaru-
jącym sposobie bycia”.

Pozostawiła po sobie ponad 
100 rozpraw opublikowanych 
w najbardziej prestiżowych 
pismach naukowych poświę-
conych bakteriologii na całym 
świecie. Odznaczono ją wieloma 
prestiżowymi medalami francu-
skimi i tunezyjskimi. W Polsce 
pozostaje nieznana. z

Jolanta Pawnik
www.hellozdrowie.pl

akcji szczepień” – opisywał dzia-
łania lekarki Ludwik Hirszfeld, 
lekarz bakteriolog i twórca im-
munologii, który był przełożonym 
Sparrow w Państwowym Zakła-
dzie Higieny.

Kariera naukowa
W 1923 roku młoda lekarka no-
stryfikuje dyplom doktora nauk 
lekarskich i wyjeżdża na stypen-
dium do Instytutu Pasteura w Pa-
ryżu. Przyszło jej tam pracować 
z największymi mikrobiologami 
swoich czasów, m.in. z noblistą 
Charlesem Nicollem, który za-
chęcił ją do podjęcia badań nad 
tyfusem plamistym w Tunezji. 
Była to wyjątkowo kusząca pro-
pozycja, bo badaczka prowadzi-
ła poszukiwania szczepionki na 
tyfus na własną rękę. Spędziła 
wiele dni w laboratoriach, gdzie 
próbowała ustalić odpowiedni 
poziom osłabienia zarazków, by 
miał działanie terapeutyczne. 
Szczepionkę testowała najpierw 
na sobie. W rezultacie bardzo cięż-
ko zachorowała i podupadła na 
zdrowiu. Wykorzystała jednak po-
wrót do kraju i najpierw obroniła 
doktorat na Uniwersytecie w Po-
znaniu, a pięć lat później uzyskała 
tytuł profesora nadzwyczajnego 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
przedstawiając pracę poświęconą 
problemowi szczepienia przeciw-
ko tyfusowi. „Miałem szczęście 
współpracować z kol. Sparrow 
nad etiologią anginy Plaut-Vin-
centa, nad znaczeniem leczni-
czym surowicy przeciwbłoniczej 
homologicznej i byłem zawsze 
pod wielkim urokiem jej inteli-
gencji i żywego zainteresowania 
się przedmiotem badań” – wspo-
minał pracę z nią prof. Henryk 

Brokman, znany warszawski im-
munolog i zakaźnik.

Kiedy jej badania nad tyfu-
sem zdobyły światowy rozgłos, 
otrzymała kolejne stypendium 
w Instytucie Pasteura, które przy-
pieczętowało jej naukową karierę 
za granicą. Wyjechała do Lille, by 
prowadzić badania nad gruźlicą 
i szczepionką BCG. Kolejne sty-
pendium z Paryża skierowało ją 
do Tunisu.

Dzięki badaniom Heleny Spar-
row w 1939 roku wyprodukowa-
no szczepionkę płucną przeciw 
tyfusowi plamistemu opartą na 
zarazkach wyhodowanych w płu-
cach myszy. Podczas podróży do 
Meksyku udowodniła także ist-
nienie tzw. form przejściowych 
pomiędzy dwoma szczepami ty-
fusu powrotnego. Trafiła także 
do Gwatemali, gdzie kierowała 
podawaniem miejscowej ludno-
ści uodparniającej szczepionki 
przeciwko tyfusowi pod nazwą 
Sparrow-Durand.

W tym czasie przyjęła już 
obywatelstwo francuskie, cho-
ciaż nadal nazywano ją „la bel-
le Polonaise” – „piękną Polką”. 
Utrzymywała kontakt z polskimi 
naukowcami, a przy badaniach 
nad tyfusem współpracowała, tak 
jak w czasach warszawskich, ze 
lwowskim laboratorium Weigla. 
W 1936 roku Odo Bujwid – pionier 
polskiej bakteriologii – napisał: 
„Ta przemiła badaczka tyfusu pla-
mistego Sparrow zaprasza mnie 
do Tunisu, gdzie siedzi z mężem 
i córką w Instytucie Pasteura i ro-
bi ciągle nowe, piękne badania”.

Przełomowe badania
Instytut w Tunisie na wiele lat 
stał się miejscem do życia i pracy 

Galeria plakatu Maciejczyk.Art

Instytut Pasteura w Paryżu

https://instagram.com/ 
maciejczykart

https://maciejczyk.art

https://facebook.com/
maciejczyk.art

Heleny Sparrow. Razem z Char-
lesem Nicollem przez 30 lat kon-
tynuowała badania nad bakte-
riologią – najpierw jako szefowa 
laboratorium, a potem – działu 
Instytutu. Tam zastała ją II wojna 
światowa. Lekarka z narażeniem 
życia ukrywała polskich żołnierzy, 
którzy zdezerterowali z armii nie-
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 Szybkość przemian kultu-
rowych wymusza nieja-
ko wielość form terapii, 
jak i jej różnorodność 

– nie ma wszak powszechnie 
obowiązujących wzorców kul-
turowych, które byłyby podzielne 
przez wszystkich. Babcie, matki 
i ich córki, a także dziadkowie, 
ojcowie i ich synowie podlegają 
zupełnie innym wzorcom i nor-
mom, co rodzi konflikty między-
pokoleniowe, a także wymusza 
na każdej z grup znalezienie wła-
snych sposobów radzenia sobie 
z dostosowaniem się do tempa 
zmian kulturowych. 

Doradcy od wszystkiego
Wszystko to przyczynia się do 
coraz bardziej rosnącej popu-
larności różnych form terapii, 
w tym filmoterapii. Terapia 
oznacza bowiem nie tylko po-
moc w utrzymaniu zdrowia psy-
chicznego, ale głównie drogę do 
osiągnięcia maksymalnej satys-
fakcji z życia. A z racji, że każdy 
ma inną wrażliwość, historię 
życia i doświadczenia, to terapia 
jest subiektywną odpowiedzią 
na potrzeby danej jednostki. Po 
terapię sięgają więc nie tylko ci, 
którzy mają jakieś kłopoty, ale 
może przede wszystkim ci, któ-
rzy chcą żyć pełniej i mocniej.

Takie rozumienie terapii 
w kulturze współczesnej stanowi 
kontekst dla rozumienia filmo-
terapii, jako szczegółowej jej od-
miany. Znakomicie oddaje ona 
ducha współczesnej terapeuty-
zacji kultury, która ma pomagać 
człowiekowi w zdefiniowaniu 
samego siebie, swojej tożsamo-
ści i celów życiowych, w odna-
lezieniu się wśród niepewnej 
rzeczywistości. Filmoterapia, 
oferując indywidualną ścieżkę 
poznawania siebie i radzenia 
sobie z własnymi lękami i niepo-
kojami stanowi doskonałe narzę-
dzie do autorealizacji, spełnienia 
siebie, co jest jedną z głównych 
potrzeb i tęsknot współczesnego 
człowieka. 

Filmoterapia, dokonująca 
się bądź w sposób, metodycz-
ny pod okiem fachowca bądź 

n FILM

Film jako lekarstwo
Coraz większa rzesza ludzi potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami – co jest wynikiem 
szybkich zmian kulturowych, za którymi nie nadąża ludzka percepcja. Odpowiedzią na to jest rosnący rynek 
usług, instytucji czy zjawisk kultury, które pomagają ludziom w codziennej egzystencji. 

spontaniczna, polegająca na 
odpowiednim doborze filmów 
przez jednostkę prawie zawsze 
prowadzi do rozwijania przez 
człowieka jego potencjału in-
telektualnego, emocjonalnego 
lub motywacyjnego.

Dobitnym przejawem oma-
wianej terapeutyzacji kultury 
jest prawdziwy „wysyp” zawo-
dów, praktyk i profesji związa-
nych z terapią. Swoje usługi ofe-
rują więc dziś doradcy, trenerzy 
personalni, konsultanci, liderzy, 
coachowie, trenerzy rozwoju 
osobistego czy sami terapeu-
ci i psychoterapeuci. Wszyscy 
pomóc mają nam pełniej żyć, 
cieszyć się szczęściem i ciągłym 
autorozwojem. Uczą pewności 
siebie, wystąpień publicznych, 
budowania relacji małżeńskich, 
rozwijania kariery – właściwie 
nie ma sfery życia, której by nie 
dotykali swoją ofertą.

W przypadku filmoterapii 
warto zwrócić uwagę na niebez-
pieczeństwo powierzchownego 
korzystania z dzieła filmowego, 
bez podstawowej wiedzy z fil-
moznawstwa czy psychologii. 
W rękach osoby niedoświad-
czonej czy nieświadomej filmo-
terapia może stać się doświad-
czeniem szkodliwym i złym dla 
odbiorców. Może ona przeka-
zywać uproszczoną, fałszywą 
wizję świata, płynącą z dzieła 
filmowego i w rzeczywistości 
hamować rozwój jednostki, a nie 
go stymulować we właściwym 
kierunku. 

Siła i słabość filmoterapii
Osoba prowadząca filmotera-
pię musi mieć odpowiednie wy-
kształcenie i doświadczenie, aby 
umieć rozróżnić między filmem 
wartościowym artystycznie, ale 
mającym niską wartość terapeu-

tyczną, a filmem poruszającym 
głębokie emocje widza, ale przez 
filmoznawców uznawanym za 
dzieło o niskiej wartości. Fil-
moterapia nie ma być rodzajem 
filmoznawstwa nakierowanego 
na pomoc ludziom, ale terapią, 
która wykorzystuje dzieła fil-
mowe, wybiera ich fragmenty, 
zestawia różne sceny i posta-
cie. Można by nawet pokusić 
się o następujące stwierdzenie: 
film okazuje się wartościowy 
terapeutycznie w momencie, 
gdy nabiera znaczenia dla kon-
kretnej osoby, chociażby obiek-
tywnie nie prezentował walorów 
artystycznych. 

Swoista tajemnica oddziały-
wania terapeutycznego filmu 
wynika stąd, iż dana osoba w fil-
mie rozpoznaje siebie lub jakiś 
ważny epizod ze swojego życia, 
coś z czymś się utożsamia, a co 
nie musi mieć obiektywnego 

Osoba prowadząca 
filmoterapię musi 
mieć odpowiednie 
wykształcenie 
i doświadczenie, 
aby umieć rozróżnić 
między filmem 
wartościowym 
artystycznie, 
ale mającym 
niską wartość 
terapeutyczną, 
a filmem 
poruszającym 
głębokie emocje 
widza, ale przez 
filmoznawców 
uznawanym za dzieło 
o niskiej wartości.
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odpowiednika w świecie warto-
ści filmowych. Fakt, iż ktoś na 
ekranie filmowym widzi „sie-
bie”, a w sytuacjach przedstawio-
nych rozpoznaje swoje doświad-
czenia, a z kolei w bohaterach 
dostrzega np. swoich rodziców 
bądź nauczyciela, który wywarł 
na niego wpływ nie musi wy-
nikać z obiektywnej wartości 
dzieła w filmowego, ale z emocji 
i skojarzeń, które ono wywołuje 
w oglądającym. Świat filmu musi 
być więc rozpoznany przez oglą-
dającego jako jego własny, a to 
jest bardzo subiektywny proces. 
Na tym też polega siła oddziały-
wania filmoterapii – film, który 
oglądają miliony jest odbierany 
przez każdego indywidualnie. 

To, co jest siłą filmoterapii, 
jest też jest jej główną słabością. 
Nie da się bowiem opracować za-
sad i metod prezentacji określo-
nych filmów, aby wywołać ocze-
kiwany efekt. Oglądane treści 
są zawsze przepuszczane przez 
filtr subiektywności i nie dają się 
ująć w żaden trwały schemat. 
Film czy filmy oddziałujące na 
danego widza lub rzeszę widzów 
mogą okazać się kompletnie nie-
przydatne w przypadku innej 
grupy widzów, mających inne 
doświadczenia życiowe, inną 
osobowość i bagaż życiowych 
doświadczeń. 

Co gorsza, ten sam film może 
oddziaływać zupełnie inaczej na 
tego samego widza w różnych 
okresach jego życia, co wynika 
z gromadzenia nowych doświad-
czeń i ciągłego rozwoju, jakiemu 
podlega człowiek. Warto pod-
kreślić, iż sam film może „pra-

cować” w odbiorcy, wywołując 
w nim różne emocje w ciągu 
kolejnych lat życia. Odbiorca 
może wręcz nie pamiętać od-
działywania na siebie danego 
filmu i uznawać emocje i do-
świadczenia nabyte w trakcie 
jego oglądania za swoje własne.

Inna ważna kwestia to za-
gadnienie trwałości skutków 
filmoterapii. Pytanie brzmi, czy 
zmiany dokonujące się w ogląda-
jącym nie kończą się jakiś czas 
po seansie. Problemem jest ja-
kiekolwiek zmierzenie tego od-
działywania. Z drugiej strony, 
trudność w zmierzeniu trwałości 
zmiany nie wyklucza tego, że ona 
jednak nastąpiła. Może jest po 
prostu niemierzalna. Człowiek 
jest bardzo skomplikowaną rze-

czywistością, ciężko przekłada-
jącą się na mierzalne skale.

Film na receptę
Terminu „filmoterapia” używa 
się najczęściej w znaczeniu, jakie 
nadały mu na łamach „Psychothe-
rapy in Private Practice” badaczki 
Berg-Cross, Jennings i Baruch. 
Zdaniem badaczek filmoterapia 
jest terapeutyczną techniką po-
legającą na przepisaniu przez 
terapeutę filmów, które klient 
ogląda sam lub ze wskazanymi 
osobami. Dany film może być 
dobrany z zamierzeniem odnie-
sienia bezpośredniego wpływu 
terapeutycznego na klienta lub 
może być wykorzystany jedynie 
jako bodziec służący dalszym od-
działywaniom podczas sesji. 

Swoistą praktyką psychote-
rapeutów, szczególnie amery-
kańskich, jest „przepisywanie” 
filmów jako rodzaju leków na re-
ceptę. Pacjentowi z danym proble-
mem zaleca się więc obejrzenie 
określonych filmów, które mają 
mu go uświadomić i pomóc roz-
wiązać. Jeżeli terapeuta dobrze 
zna pacjenta i jego sytuację życio-
wą, a przy okazji interesował się 
filmem trochę głębiej, to może mu 
zalecić obejrzenie odpowiednie-
go, dostosowanego do sytuacji fil-
mu. Kiedy zaś zaczęły powstawać 
poradniki do filmoterapii, które 
oferowały receptę na „wszystko” 
to pojawiły się wypaczenia słusz-
nej idei. Nie da się bowiem nie-
jako w „ciemno” sformułować 
listy filmów, których obejrzenie 
będzie stanowiło remedium na 
życiowe problemy. A tak się nie-
stety zaczęło dziać. 

Pierwszy praktyczny przewod-
nik po uzdrawiających filmach 
– The Motion Picture Prescription. 
Watch This Movie and Call Me in 
the Morning. 200 movies to help 
you heal life’s problems, stworzony 
przez Gary’ego Solomona zawiera 
200 pozycji filmowych, które ma-
ja być lekiem na egzystencjalne 
problemy. W USA pojawiło się 
wiele podobnych przewodników 
z filmoterapii, dotyczących róż-
nych sfer życia, w tym głównie 
życia rodzinnego, zawodowego, 
seksualnego, rozwoju osobiste-
go czy nawet duchowego. Wspo-
mniany Gary Salomon wydał dwa 
kolejne poradniki, które opierają 
się na podobnym schemacie: czy-
telnikowi proponowana jest lista 
filmów, których obejrzenie ma go 
„uleczyć” – pokazać mu wyjście 
z życiowych problemów, pokazać 
osoby, które zmagają się z podob-

nym problemem czy otworzyć na 
nowe doświadczenia, poznanie 
własnego „ja”, rozwój i osiągnię-
cie szczęścia. 

Wizualną sferą, łączącą te 
poradniki jest krzykliwy tytuł 
i obietnica nowego życia oraz 
podkreślenie wyjątkowości 
i oryginalności proponowanej 
drogi przemiany. Filmotera-
pia staje się wyjątkową drogą 
do indywidulanego szczęścia 
i pełni życia. Tytuły poradni-
ków z filmoterapią kuszą re-
wolucyjną formułą, unikalną 
drogą, wyjątkową skutecznością 
czy łatwością stosowania zasad. 
Obiecują czytelnikowi i zarazem 
widzowi rozwiązanie w krótkim 
czasie wszystkich problemów 
z życiem codziennym, pracą, 
rodziną, żoną, dziećmi, lękami 
i niepewnością.

Filmoterapia stała się więc 
miłym spędzeniem czasu, to-
warzyszącym terapii – terapią 
w warunkach domowych, gdzie 
sami aplikujemy sobie filmo-
we „lekarstwo”. Terapia filmem 
staje się nawet swego rodzaju 
stylem życia, wykwintną formą 
troski o zdrowie, a nie trudną 
pracą nad sobą, która kojarzy 
się z gabinetem terapeuty. Wedle 
krytyków iluzją jest jednak twier-
dzenie, iż oglądanie filmu, jako 
wyizolowane doświadczenie, 
stosowane jako forma samole-
czenia jest równoważne psycho-
terapii odbywającej się według 
reguł sztuki w gabinecie. Póki 
co filmoterapia jako oddzielny 
obszar wiedzy nie dysponuje 
jeszcze wypracowaną metodo-
logią, odpowiednimi zasobami 
teoretycznymi, ani wynikami 
stosownych badań. z

Jarosław Herbich

Filmoterapia stała 
się miłym sposobem 
spędzena czasu, 
towarzyszącym terapii 
– terapią w warunkach 
domowych, gdzie 
sami aplikujemy sobie 
„filmowe lekarstwo”. 
Terapia filmem staje 
się nawet swego 
rodzaju stylem życia, 
wykwintną formą 
troski o zdrowie, a nie 
trudną pracą nad 
sobą, która kojarzy się 
z gabinetem terapeuty. 
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Zdecydowana większość 
przestępstw ma cha-
rakter publicznoskar-
gowy, co oznacza, że 

ich ściganiem zajmuje się oskarży-
ciel publiczny, którym z reguły jest 
prokurator, działający w imieniu 
państwa. Do przestępstw publicz-
noskargowych zaliczają się m.in. 
zabójstwo, pobicie, znęcanie, kra-
dzież, rozbój, oszustwo.
Dodatkowo w grupie przestępstw 
publicznoskargowych wyróżnia-
my takie, które mogą być ścigane 
jedynie jeżeli osoba pokrzywdzo-
na złoży wniosek o ich ściganie. 
Są to tzw. przestępstwa wnio-
skowe, do których zaliczają się 
m.in. groźba karalna, stalking, 
kradzież lub zniszczenie mienia 
na szkodę osoby najbliższej.

Prywatny akt oskarżenia
Najmniejszą grupę stanowią 
przestępstwa prywatnoskar-
gowe, których w polskim pra-
wie karnym jest jedynie cztery. 
Ściganie tych przestępstw jest 
co do zasady prywatną sprawą 
pokrzywdzonego, który chcąc 
ukarania sprawcy musi złożyć 
do sądu prywatny akt oskarże-
nia, a następnie popierać go jako 
oskarżyciel prywatny. Przestęp-
stwami prywatnoskargowymi są 
zniesławienie, zniewaga, naru-
szenie nietykalności cielesnej 
oraz spowodowanie lekkiego 
uszczerbku na zdrowiu. 

W przypadku przestępstw 
prywatnoskargowych sprawa tra-
fia bezpośrednio do sądu. Policja 
i prokuratura nie są zaangażo-
wane w sprawę, nie jest bowiem 
w tym wypadku prowadzone po-
stępowanie przygotowawcze. Oso-
ba pokrzywdzona przestępstwem 
prywatnoskargowym musi zatem 
pamiętać, iż to wyłącznie na niej 
spoczywa obowiązek zebrania 
materiału dowodowego potwier-
dzającego popełnienie przestęp-
stwa na jej szkodę. Dowody na po-
pełnienie przestępstwa powinny 
zostać zgłoszone w prywatnym 
akcie oskarżenia.

n PRAWO

Przestępstwa ścigane 
z oskarżenia prywatnego
Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa karnego wyróżnia się przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 
(publicznoskargowe) i przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowe). 

Adam Chemycz
absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, adwokat Izby 

Adwokackiej w Siedlcach.

Trzeba zaznaczyć, że jeżeli oso-
ba pokrzywdzona, zgłosi popeł-
nienie na jej szkodę czynu zabro-
nionego, który w toku postępo-
wania przygotowawczego okaże 
się być jedynie przestępstwem 
prywatnoskargowym, to organ 
prowadzący takie postępowanie 
umorzy postępowanie. Przykła-
dem takiej sytuacji będzie zgłosze-
nie przez pokrzywdzonego „po-

bicia” przez drugą osobę. W tym 
wypadku, jeżeli okaże się, że spo-
wodowany działaniem sprawcy 
uszczerbek na zdrowiu, występu-
jący u pokrzywdzonego, nie trwał 
dłużej niż 7 dni, to postępowanie 
takie zostanie umorzone. Taki 
czyn jest bowiem przestępstwem 
prywatnoskargowym i nie może 
być ścigany z urzędu. 

Wyjątkowo istnieje możliwość 
objęcia ściganiem z urzędu prze-
stępstwa prywatnoskargowego 
jeżeli wymaga tego interes spo-
łeczny. Tylko w sytuacji, gdy pro-
kurator uzna, że taki przypadek 
zachodzi, ma prawo objąć po-
stępowanie dotyczące przestęp-
stwa prywatnoskargowego ści-
ganiem z urzędu lub wstąpić do 
już toczącego się postępowania. 
W praktyce jest to bardzo rzadko 
spotykana sytuacja. 

Należy podkreślić, iż pokrzyw-
dzony w sprawie prywatnoskar-
gowej musi przez cały czas trwa-
nia procesu sądowego czynnie 
popierać złożony przez siebie 

akt oskarżenia. Niestawiennic-
two oskarżyciela prywatnego na 
posiedzeniu pojednawczym lub 
rozprawie głównej bez złożenia 
usprawiedliwienia oznacza od-
stąpienie od oskarżenia i skutkuje 
umorzeniem postępowania.

Typy przestępstw
Na zakończenie warto scharakte-
ryzować po krótce poszczególne 
przestępstwa prywatnoskargo-
we, opisane w Kodeksie Karnym 
(skrót to k.k.).
q  Spowodowanie lekkiego 

uszczerbku na zdrowiu zosta-
ło opisane w art. 157 § 2 k.k. 
i polega na naruszeniu przez 
sprawcę czynności narządu cia-
ła lub rozstroju zdrowia, a więc 
spowodowaniu uszczerbku na 
zdrowiu, trwającego nie dłu-
żej niż 7 dni. Przestępstwo to 
ma również postać nieumyślną 
opisaną w art. 157 § 3 k.k. Jest 
ono ścigane z oskarżenia pry-
watnego za wyjątkiem sytuacji 
gdy osobą pokrzywdzoną jest 

osoba najbliższa zamieszkująca 
wspólnie ze sprawcą.

q  Zniesławienie zostało scha-
rakteryzowane w art. 212 k.k. 
i polega ono na pomawianiu 
innej osoby, grupy osób lub in-
stytucji, o takie postępowanie 
lub właściwości, które mogą 
poniżyć w opinii publicznej 
lub narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla danego sta-
nowiska, zawodu lub rodzaju 
działalności. Nie ma przestęp-
stwa zniesławienia, jeżeli za-
rzut uczyniony niepublicznie 
jest prawdziwy. Nie popełnia 
przestępstwa zniesławienia tak-
że ten kto publicznie podnosi 
lub rozgłasza prawdziwy zarzut 
dotyczący postępowania osoby 
pełniącej funkcję publiczną lub 
służący obronie społecznie uza-
sadnionego interesu.

q  Zniewaga została opisana w art. 
216 k.k. i jest przestępstwem 
przeciwko godności osobistej 
człowieka. Polega na zniewa-
żeniu przez sprawcę inną oso-
by w jej obecności albo pod jej 
nieobecność, lecz publicznie 
lub w zamiarze, aby zniewaga 
do osoby tej dotarła. Zniewagą 
może być zarówno epitet słow-
ny jak i obelżywy gest. 

q  Naruszenie nietykalności cie-
lesnej zostało opisane w art. 
217 k.k. i polega ono na ude-
rzeniu przez sprawcę drugiego 
człowieka lub innym działaniu, 
które narusza nietykalność cie-
lesną osoby pokrzywdzonej. 
Takim działaniem może być 
szarpanie innej osoby za odzież, 
popychanie, splunięcie na ko-
goś lub oblanie wodą. Wspo-
mniane działania wypełniają 
znamiona przestępstwa z art. 
217 k.k. jedynie wtedy gdy po-
pełnione zostaną umyślnie. z

Ściganie przestępstw 
prywatnoskargowych 
jest co do zasady 
prywatną sprawą 
pokrzywdzonego, 
który chcąc ukarania 
sprawcy musi złożyć 
do sądu prywatny 
akt oskarżenia, 
a następnie popierać 
go jako oskarżyciel 
prywatny. 
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Estera Flieger: Co wypala pra-
cujących w organizacjach spo-
łecznych? 
Piotr Grabowski, Culture 
Shock: Niestety da obronić się 
teza, że problem leży w mylnie 
rozumianym DNA III sektora 
w Polsce. 

Co to znaczy?
PG:Pracuję w III sektorze od 
10 lat. Dostrzegam, że warunki 
zatrudnienia zmieniają się na 
lepsze. Ale kiedy zaczynałem, 
powszechne było finansowanie 
wyłącznie meritum działań, a cała 
praca organizacyjna, koordynacja 
tego meritum, czy temat umowy 
o pracę długo pozostawały tabu. 
Nadal jest wiele do zrobienia, bo 
system grantowy niektóre pato-
logie wciąż konserwuje.
Łukasz Broniszewski, Funda-
cja Stabilo: Z badań przepro-
wadzonych w ramach projektu 
Biura RPO, Uniwersytetu Hu-
manistycznospołecznego SWPS 
i Fundacji Stabilo wynika, że III 
sektor jest niepewny jutra: wiele 
osób w nim pracujących, funk-
cjonuje w trybie projektowym 
“od projektu do projektu”. Kom-
fort psychiczny zapewnić mogą 
te organizacje, które zatrudnia-
ją na etat, bo mają stabilną sy-
tuację finansową i wieloletnią 
strategię. 

Choć praca w organizacjach 
społecznych daje wiele satys-
fakcji, spełnienia, poczucia celu 
i misji, to jednocześnie wiele 
osób ponosi się koszty psycho-
logiczne zaangażowania. 

Przykładami mogą być pro-
testy aktywistek i aktywistów, 
w ramach których osoby w nich 
uczestniczące spotykają się 
z wrogością. Doświadczyły te-
go np. osoby, które były zaan-
gażowane w ochronę Puszczy 
Białowieskiej, konfrontujące się 
z Lasami Państwowymi. 

W jaki sposób system dotacji 
staje się przyczyną wypalenia? 

n ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wypalenie zawodowe 
w III sektorze
Co wypala III sektor? I jak temu przeciwdziałać? O potrzebie systemowej zmiany mówią Łukasz Broniszewski, 
Fundacja Stabilo i Piotr Grabowski, Culture Shock. 

PG: Problem finansowania to 
nasza codzienność. Przekłada 
się na dobrostan pracowników 
i pracownic III sektora, jak i ma 
wpływ na to, czy organizacje 
społeczne się rozwijają.

Toczymy dyskusję nad dy-
wersyfikacją finansowania ngo: 
teoretycznie są możliwości pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej, czy odpłatnych działań, 
ale dla większości organizacji 
są w praktyce poza zasięgiem, 
i jedynym źródłem pieniędzy 
są dotacje. A te, które dominują 
w krajowym systemie grantów, 
są krótkoterminowe – na pro-
jekty roczne, a nawet krótsze. 
Trudno więc w takiej sytuacji 
myśleć o rozwoju organizacji: 
kiedy zbliża się deadline pro-
jektu, już trzeba zabiegać o pie-
niądze na kolejny. To właśnie 

nazywamy grantozą: nagle nie 
jest istotne to, czy dany projekt 
ma związek z misją organizacji, 
trzeba go zrobić, żeby się utrzy-
mać. W ten sposób system wręcz 
promuje zatrudnianie na umowy 
śmieciowe. To patologia. 

A to bardzo duży problem, bo 
według GUS-u, co czwarta osoba 
w III sektorze pracuje na umo-
wie śmieciowej, z czego więk-
szość to kobiety. 
PG: – Konsekwencje ponoszą 
zarówno pracowniczki i pracow-
nicy, jak i pracodawcy, czego jest 
w tej drugiej grupie niewielka 
świadomość, a na promowa-
niu stałego zatrudnienia mogą 
dużo zyskać.
ŁB: Brak stałości zatrudnienia, 
to przeszkoda dla kobiet, które 
chcą mieć dzieci. Do tego pra-
cownicy na umowach śmiecio-

wych nie mają gwarancji prawa 
do urlopu i emerytury. Rozwią-
zanie tego problemu powinno 
być priorytetem: byłoby bardzo 
dobrze, gdyby grantodawcy pre-
miowali zatrudnienie na umowę 
o pracę. Potrzebna jest systemo-
wa zmiana.

Przez ostatni rok, szukaliście 
rozwiązań. Po konferencji zor-
ganizowanej 6 lutego 2020 roku 
w Biurze RPO, wystartowały 
grupy robocze. Co rekomen-
dujecie w publikacji, która jest 
efektem ich pracy? 
PG: – Przede wszystkim pro-
mowanie przez grantodawców 
projektów wieloletnich. Dłuższa 
perspektywa czasowa, to więk-
sza stabilizacja dla pracownic 
i pracowników, ale także dla ca-
łych organizacji społecznych. 

Grantoza to często przypadko-
wość, co ma negatywny wpływ 
na efekt, produkt końcowy. Wie-
loletnie finansowanie przynosi 
zaś strategię. 
ŁB:  Ważna jest też pełna jasność, 
jawność i spójność procedur do-
tacyjnych i odwoławczych. Ko-
nieczne są szczegółowe kryteria 
oceny wniosków, jak i dokładna 
punktacja każdej kategorii – one 
są już dziś, często bardzo dobrze 
rozbudowane, natomiast warto 
taką tendencję wzmocnić. Do 
tego, oceniać wnioski powinno 
zawsze co najmniej dwóch eks-
pertów w danej dziedzinie, a kie-
dy rozbieżność przyznanej przez 
nich punktacji jest większa niż 
25 proc., powołany powinien być 
trzeci specjalista lub specjalistka. 
Podam przykład: Fundacja Stabilo 
wraz z inną organizacją społecz-

Łukasz Broniszewski – działacz społeczny, filozof i marketingowiec. 
Ekspert ds. organizacji społecznych, partycypacji obywatelskiej. 
Koordynator projektów, facylitator, trener i doradca. Od 2007 r. 
prezes zarządu Fundacji Stabilo, w latach 2014-2017 członek zarządu 
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek 
Komitetów Monitorujących Cyfrowa Polska i Inteligentny Rozwój 
2014-2020. Członek Rady Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy 
i Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Piotr Grabowski – fundator, przewodniczący Rady Fundacji 
Culture Shock. Badacz zjawiska wypalenia zawodowego 
w 3. sektorze, współautor trzech międzynarodowych raportów 
dot. wypalenia w NGO zrealizowanych w ramach projektu Burnout 
Aid. Współtwórca i współkoordynator projektów promujących 
zdrową kulturę pracy w organizacjach pozarządowych. Prawnik, 
interwent kryzysowy, absolwent marketingu kultury, student 
pracy socjalnej.
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ną, ubiegała się o sfinansowanie 
wspólnego projektu w zakresie 
monitoringu prawa w pandemii. 
Wniosek został oceniony bardzo 
wysoko, przez ekspertów. Oprócz 
jednego, który nie zrozumiał idei 
projektu, a więc naszych intencji. 
I to nieporozumienie obniżyło 
średnią, ostatecznie wniosek 
przepadł. Tego właśnie chcieli-
byśmy uniknąć: ruletki. Wciąż jest 
też organizowanych wiele konkur-
sów bez możliwości odwołania 
się od wyniku. Dodatkowo waż-
na dla NGO-sów jest możliwość 
konsultowania treści wniosków 
z niezależnymi ekspertami przed 
złożeniem wniosków. 
PG: Proponujemy też elastyczniej-
szy budżet i mniej biurokracji: 
dobrą praktyką stosowaną już 
niekiedy w programach granto-
wych jest ryczałtowe rozliczanie 
projektu po zrealizowaniu jego 
celu. Bo chodzi o to, by jak najwię-
cej energii mogło iść w faktyczną 
realizację projektu, a mniej w je-
go formalną obsługę. Nadmierne 
oprocedurowanie także wypala. 
To po prostu dokładanie dodat-
kowej pracy. Jeżeli nie będzie to 
ryczałt, to koordynacja projektu, 
powinna być wliczona w koszty 
merytoryczne. 

Ważne jest też to, by każdy 
projekt dawał gwarancję rozwo-
ju, a więc by organizacje dyspo-
nowały w tym czasie pulą pie-
niędzy na kształcenie kadry czy 
zakup narzędzi pracy. Sprawnie, 
zdrowo działająca organizacja 
społeczna, która się rozwija to 
zysk dla nas wszystkich.

Co jeszcze rekomendujecie? 
ŁB: Możliwość przedłużenia 
czasu realizacji projektów lub 
po prostu dokonywania zmian 
w jego budżecie i harmonogra-
mie, np. w postaci dopisywanie 
nowych działań. Bo pojawiają 
się różnego rodzaju problemy, 
czego najlepszym przykładem 
jest pandemia COVID-19.

i kluczo-
we w pra-

cy z odbior-
cami działań.

A jeśli już rozma-
wiamy o profesjonalizacji, to or-
ganizacje pozarządowe, które za-
trudniają ekspertów, powinny pro-
ponować im eksperckie stawki.

Pozwolę sobie zobrazować 
ten sposób myślenia: „Zlecimy 
im realizację pomocy psycholo-
gicznej, zrobią to za trzydzieści 
złotych za godzinę brutto”. To 
prowadzi do obniżenia jakości 
usługi, a żaden specjalista nie 
zgodzi się na taką stawkę.

To wszystko brzmi bardzo do-
brze, ale wyobrażam sobie, 
że czytając ten wywiad część 
pracowników organizacji spo-
łecznych stwierdzi, że to prze-
cież niemożliwe. Jaką szansę na 
realizację tych rekomendacji 
widzicie? 
ŁB: Wierzymy w zmianę i czu-
jemy, że mamy narzędzia, które 
mogą ją przynieść. Już sam fakt, 
że w portalu ngo.pl pojawia się 
informacja o publikacji opisu-
jącej wypracowane w ostatnim 
roku rekomendacje, a organi-
zacje społeczne mogą podpisać 
się pod naszymi pomysłami, jest 
bardzo ważne. 

Gwarantujemy, że będziemy 
przesyłać je dalej – do mini-
sterstw, urzędów marszałkow-
skich, federacji NGO i innych 
grantodawców. Byłoby bardzo 
dobrze, żeby rady działalności 
pożytku publicznego pochyliły 
się nad tym, co można zmienić 
w programach współpracy i pro-
cedurze wyłaniania wykonaw-
ców zadań publicznych.

A co zmieniło się przez rok od 
konferencji w Biurze Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, kiedy 
problem wypalenia zawodowe-
go w III sektorze dostrzeżono 
pierwszy raz na poziomie urzę-
du publicznego? Zwłaszcza, że 
pandemia może go pogłębić: 
badania Stowarzyszenia Klon/
Jawor pokazują, że 63 procent 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych odnotowuje 
wzrost stresu w związku z pracą 
w ostatnich kilkunastu mie-
siącach.

PG: Paradoksalnie mamy też 
jednak więcej motywacji do te-
go, by szukać pomocy i współ-
pracować. Rośnie świadomość 
problemu wypalenia. Mam też 
poczucie, że III sektor jest w jego 
obliczu solidarny.

Samą wartością jest więc już to 
w sobie, iż ten temat pojawił się 
na agendzie. 
ŁB: Dla mnie ważne jest to, że 
temat kryzysu zdrowia psychicz-
nego aktywistów i aktywistek jest 
obecny w debacie publicznej. 
Wiele organizacji zaangażowało 
się w rozwiązanie problemu. 

Bardzo się cieszę, że przez 
ostatni rok, udało się pracować 
w grupach roboczych. Zamie-
rzamy kontynuować naszą pracę 
Wydaje mi się, że możemy dopro-
wadzić do zmiany, nie tylko na 
poziomie organizacji, ale rów-
nież systemu – tematykę wypa-
lenia aktywistycznego i zdrowia 
psychicznego włączamy w proces 
zmian np. prawa pracy.

Nasze rekomendacje są otwar-
te: zachęcamy do ich rozwijania 
i wykorzystywania przez inne 
organizacje społeczne. Podpisy 
organizacji wzmocnią nasz cel 
dotarcia z nimi jak najdalej. Pla-
nujemy stworzyć podręcznik dla 
zarządów oraz aktywistów, akty-
wistek, dotkniętych problemem 
wypalenia zawodowego i akty-
wistycznego. Chcemy również 
wypracować i wprowadzić w życie 
scenariusze zmiany prawnej.  z

Estera Flieger
Portal Organizacji Pozarządowych 

www.ngo.pl

Ważne jest też to, 
by każdy projekt 
dawał gwarancję 
rozwoju, a więc 
by organizacje 
dysponowały w tym 
czasie pulą pieniędzy 
na kształcenie 
kadry czy zakup 
narzędzi pracy. 
Sprawnie, zdrowo 
działająca organizacja 
społeczna, która 
się rozwija to zysk 
dla nas wszystkich.

W takiej sytuacji, grantodaw-
ca powinien otworzyć się na dia-
log i zmiany we wniosku. Do tego 
kładziemy akcent na superwizję.

Ponieważ?
ŁB: Do tej pory nie przykładano 
do niej należytej wagi. Jeśli orga-
nizacja sama nie wpisze w pro-
jekcie np. superwizji swoich 
działaczy, którzy pracują z gru-
pami wymagającymi włączenia 
społecznego np. osobami w kry-
zysie bezdomności czy zdrowia 
psychicznego, bezrobotnymi, 
to zwykle nie ma środków aby 
superwizję sfinansować.. Czyli – 
podsumowując – te osoby lub ca-
łe zespoły, które pracują z ludź-
mi, powinny w naszej ocenie 
być objęte obowiązko-
wą finansowaną 
z grantu super-
wizją. To ważne 
dla profesjona-
lizacji sektora 
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 Rozwój roślinności 
i rozmieszczenie po-
szczególnych gatun-
ków są ograniczone 

dostępnością wody, jak i pier-
wiastków niezbędnych do budo-
wy tkanek. Idealna sytuacja to 
stan środowiska, w którym po-
szczególne pierwiastki i związki 
chemiczne występują w odpo-
wiednich dla roślin proporcjach. 
Stan taki zdarza się rzadko, poza 
tym każda grupa gatunków ma 
specyficzne wymagania siedli-
skowe. W środowisku wodnym 
dostępność jonów jest uwarun-
kowana odczynem pH, czyli 
kwasowością i rozpuszczalno-
ścią poszczególnych związków. 
Na kwaśnych torfowiskach (zasi-
lanych głównie wodą z opadów) 
pomimo wszechobecności wody 
brakuje głównie azotu. 

Niektóre gatunki roślin wy-
kształciły zdolność pobierania 
azotu z powietrza we współpracy 
z bakteriami (np. olcha i liczne 
rośliny bobowate). Inne „wpa-
dły na pomysł” pozyskiwania 

n PRZYRODA

Większość roślin opiera swoją egzystencję 
na fotosyntezie i czerpaniu substancji 
mineralnych z wody glebowej lub opadowej 
oraz CO2 z powietrza. Są jednak wyjątki 
spowodowane nietypowymi warunkami 
środowiskowymi.

azotu zwierzęcego – nie chodzi 
o dosłowną mięsożerność, tylko 
o związki azotu zawarte głównie 
w białkach. Metoda okazała się 
na tyle skuteczna, że używają jej 
różne gatunki w środowiskach 
wilgotnych – nie tylko na tor-
fowiskach. W tym miejscu 
pojawia się problem, jak 
skutecznie zwabić, złapać 
i strawić drobne bezkrę-
gowce. Gatunki o pędach 
zanurzonych w wodzie 
wykształciły pułapki li-
ściowe działające na zasa-
dzie podciśnienia: pływacze 
i aldrowanda. Inne wyposażyły 
ruchome liście w rodzaj kleju 
chwytającego owady i ułatwiają-
cego ich strawienie. Tę metodą 
stosują tłustosze i rosiczki.

Istnieją też rośliny nie zalicza-
ne do owadożernych, ale potra-
fiące zabijać chemicznie drobne 
bezkręgowce podczas kiełkowa-
nia (np. tasznik), co chroni młode 
osobniki przed zjedzeniem i jed-
nocześnie dostarcza im substan-
cji pokarmowych. 

Rośliny pod ochroną
Grupa roślin owadożer-

nych, licząca na świecie 
około 700 gatunków jest 

w Polsce reprezentowana 
przez 14: rodzaj aldrowanda – 
1 gatunek, rosiczka – 4 gatunki 
(w tym 1 utrwalony mieszaniec 
międzygatunkowy), pływacz – 
7 gatunków, tłustosz – 2 gatunki. 
Z kilkoma podgatunkami, gru-
pa ta jest na tyle oryginalna i ma 
ograniczone rozmieszczenie, że 
prawie wszystkie krajowe gatun-
ki podlegają ochronie prawnej. 
Większość z nich znalazła się też 
na Czerwonej Liście Roślin. Ga-
tunki owadożerne mają stanowi-

ska głównie w parkach narodo-
wych, rezerwatach i na innych 
terenach chronionych. 

Ochrona roślin owadożernych 
to głównie ochrona ich siedlisk 
przed osuszeniem, zabudową, 
i zanieczyszczeniami, ale rów-
nież przed nieprzemyślanymi 
zalesieniami. W naturze rośliny 
owadożerne na Mazowszu można 
obserwować na specjalnie wyzna-
czonych ścieżkach przyrodniczych 
np. w Kampinoskim Parku Na-
rodowym, Mazowieckim Parku 
Krajobrazowym i w dolinie Wisły. 

Wiele osób chciałoby hodo-
wać i obserwować w domu ga-
tunki owadożerne. W stosunku 
do rodzimych gatunków chro-
nionych nie jest to możliwe ze 
względów formalnych i bardzo 
trudne z powodów technicznych 
– nawet ogrody botaniczne mają 
problemy z trwałym utrzyma-
niem tych roślin. W sklepach 
ogrodniczych można nabyć eg-
zotyczne gatunki owadożerne, 
jednak często nie wytrzymu-
ją one domowego ogrzewania 
kaloryferem albo wakacyjnego 
wyjazdu właścicieli, gdyż wy-
magają specjalnego wilgotnego 
mikroklimatu („łazienkowo-ku-
chennego”). z

z Rosiczka okrągłolistna

c Rosiczka pośrednia_Mazowiecki Park Krajobrazowy

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

Rośliny 
owadożerne 
w Polsce

Wiele osób chciałoby 
hodować i obserwować 
w domu gatunki 
owadożerne jednak 
jest to bardzo trudne, 
gdyż wymagają one 
specjalnego wilgotnego 
mikroklimatu

 x Tłustosz alpejskix Pływacz zachodni
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Może teraz nastą-
pić stabilizacja 
frontu, a jeśli 
rozpocznie się 

równocześnie i żywsza akcja na 
Zachodzie, to przyszłość może się 
rozjaśnić – 16 września 1939 roku 
pisał w diariuszu Jan Szembek, 
wiceszef polskiego MSZ. W tej 
nadziei było ziarno prawdy. Pol-
skie wojska dzielnie walczyły nad 
Bzurą i pod Lwowem. Ale nadzie-
ja jest matką głupich. Polityczne 
karty były już rozdane.

Moskwa – 
3.30 czasu lokalnego, 
17 września 1939 roku
W nocy z 16 na 17 września 1939 
roku, polski ambasador w Mo-
skwie Wacław Grzybowski został 
wezwany do gmachu Ludowego 
Komisariatu Spraw Zagranicz-
nych. To nie mogło oznaczać nic 
dobrego. Władimir Potiomkin, za-
stępca szefa sowieckiej dyplomacji 
odczytał Grzybowskiemu mrożące 
krew w żyłach oświadczenie:

„Wojna polsko-niemiecka od-
słoniła wewnętrzne bankructwo 
państwa polskiego. W ciągu dzie-
sięciu dni operacji wojskowych 
Polska straciła wszystkie swe 
zagłębia przemysłowe i ośrodki 
kulturalne. Warszawa jako stolica 
Polski już nie istnieje. Rząd polski 
załamał się i nie okazuje oznak 
życia. Oznacz to, że państwo pol-
skie i jego rząd faktycznie prze-
stały istnieć, tym samym traktaty 
zawarte przez ZSRR i Polskę stra-
ciły swą moc (…) Rząd radziec-
ki nie może pozostać obojętny, 
gdy bracia jednej krwi Ukraińcy 
i Białorusini, zamieszkujący te-
rytorium polskie, pozostawieni 
swojemu losowi, zostali pozba-
wieni obrony. Biorąc pod uwagę 
tę sytuację, rząd radziecki pole-
cił dowództwu Armii Czerwonej 
wydanie rozkazu przekroczenia 
granicy w celu wzięcia w opiekę 
życia i mienia ludności. Zachod-
niej Ukrainy i Białorusi. Jedno-
cześnie rząd radziecki ma zamiar 
dołożyć wszelkich starań, aby 
wyzwolić naród polski od nie-
szczęść wojny, w które wepchnęli 
go szaleńcy przywódcy i pozwolić 
mu na spokojne życie”. 

Grzybowski był zapewne jed-
nym z najgorszych dyplomatów 

n HISTORIA

17 września 1939 – dzień klęski
17 września 1939 roku przypadała niedziela. Gdy dzień się zaczynał, wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny 
na całej linii przekraczały granicę z Polską. Gdy dzień się kończył, polski rząd w panice uciekał do Rumunii. 
Był to dzień klęski.

jakich miała II RP, ale w drama-
tycznej chwili zachował godność 
i zimną krew. Kategorycznie za-
protestował przeciwko wierut-
nym kłamstwom sowieckim. 
Kategorycznie odmówił przy-
jęcia noty. 

Co właściwie stało się w środ-
ku nocy z 16 na 17 września 1939 
roku? Wypełniony został tajny 
protokół niemiecko-sowieckiego 
paktu Ribbentrop–Mołotow, za-
wartego w Moskwie 23 sierpnia 
1939 roku. Wojska sowieckie bez 
wypowiedzenia wojny na całej 
linii przekroczyły granicę z Pol-
ską. Oznaczało to jawne pogwał-
cenie paktu o nieagresji zawar-
tego przez Moskwę i Warszawę 
w lecie 1932 roku. Twierdzenia 
sowieckich dyplomatów jakoby 
polski rząd nie istniał, a polskie 
wojska nie walczyły były oszczer-
stwem i oczywistym kłamstwem.

„Przedmoście rumuńskie” 
– ranek i popołudnie 17 
września 1939 roku
17 września 1939 roku rano Jan 
Szembek, znajdował się, wraz 
z innymi najwyższymi dostoj-
nikami na tzw. przedmościu ru-
muńskim, w pobliżu miejscowo-
ści Kuty. Tak opisał w diariuszu 
poranek tego dnia:

„Między 5 a 6 rano zbudzo-
no Zembrzuskiego [sekretarza 
min. Szembeka] i wezwano go do 
Gminy. Po trzech kwadransach 
wrócił ze straszną wiadomością, 

że wojska sowieckie przekroczyły 
na całej długości granicę polską 
i idą na Zachód. Kazałem natych-
miast zawiadomić o powyższym 
dyr. Drymmera [jeden z najbliż-
szych współpracowników Józefa 
Becka], amb. Lipskiego [amba-
sador Polski w Berlinie] i dyr. 
Potockiego [wicedyrektor de-
partamentu politycznego MSZ]. 
Po czym pojechałem z nim do 
Gminy, gdzie mi min. Schaetzel 
[przedstawiciel Naczelnego Wo-
dza przy min. Becku] wiadomość 
tą w pełni potwierdził. Amb. Lip-
ski, dyr. Potocki (…) byli zdania, 
by nie zrywać natychmiast z So-
wietami, a raczej zacząć z nimi 
rokować, choćby robiąc pewne 
ofiary terytorialne. Osobiście tej 
opinii nie podzielałem”. 

Nerwowe wyczekiwanie na 
skrawku wolnej polskiej ziemi 
trwały przez cały dzień. Prowa-
dzono ciągłe rozmowy. Począt-

kowo najwyższe polskie władze 
były gotowe podjąć decyzję 
o walce wszystkimi siłami z obo-
ma agresorami. Z czasem jednak 
uznano taki plan za szaleństwo. 
Zwyciężył pogląd o niemożliwo-
ści stawienia skutecznego opo-
ru. To nie wojna, to katastrofa 
– miał powiedzieć Józef Lipski. 
Przygnębieni i załamani polscy 
dostojnicy szybko zrozumieli 
jak prawdziwe były słowa Lip-
skiego. Kroki polityczne władz 
ograniczyły się do protestu sy-
gnowanego przez premiera Sła-
woja-Składkowskiego oraz do 
instrukcji dla polskich dyploma-
tów wydanej przez Józefa Becka. 
Nie doszło jednak do oficjalnego 
wypowiedzenia wojny Związko-
wi Sowieckiemu. We wrześniu 
1939 roku wydawało się to nie 
mieć większego znaczenia, ale 
przyszłość pokazała, że był to 
poważny błąd polityczny.

Obecny na przedmościu ru-
muńskim Marszałek Edward 
Rydz–Śmigły drogą radiową na-
dał swój ostatni rozkaz na ziemi 
polskiej: „Nakazuję ogólne wy-
cofanie się na Rumunię i Węgry 
najkrótszymi drogami. Z bolsze-
wikami nie walczyć, chyba w razie 
natarcia z ich strony albo próby 
rozbrojenia oddziałów (…) Miasta, 
do których podejdą bolszewicy 
powinny z nimi pertraktować 
w sprawie wyjścia garnizonów 
do Węgier lub Rumunii”. Rozkaz 
Rydza–Śmigłego faktycznie spara-
liżował efektywny opór przeciwko 
wkraczającym oddziałom Armii 
Czerwonej. z

Michał Przeperski
Doktor historii, pracownik Instytutu 
Historii Nauki PAN oraz Biura Badań 

Historycznych IPN. 
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Wkroczenie 
Armii Czerwonej 

do Wilna 
19 września 
1939 roku v

z 
Generał Mauritz 
von Wiktorin, 
general Heinz 
Guderian i kombryg 
Siemion Kriwoszein 
odbierają 
wspólną defiladę 
Wehrmachtu 
i Armii Czerwonej 
w Brześciu

Armia Czerwona wkracza na tereny II Rzeczypospolitej
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 Poczucie humoru to 
zdolność postrzega-
nia rzeczy śmiesz-
nych, zabawnych, 

pewien rodzaj wrażliwości 
na komizm. – Przyjmuje się, 
że poczucie humoru jest kon-
struktem wielowymiarowym. 
Składają się nań takie umiejęt-
ności, jak tworzenie humoru, 
jego wyrażenie, rozumienie, no 
i w końcu reagowanie na humor, 
czy na komizm – tłumaczy Na-
talia Banasik-Jemielniak, prze-
wodnicząca Zespołu Badań nad 
Językiem i Humorem z Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie.

Humor prozdrowotny
Różnych ludzi śmieszą różne 
rzeczy. Niektórych mogą bawić 
żarty , które poruszają tematy 
tabu, takie jak seks, czy religia. 
– Natomiast są osoby, które takie 
żarty odbierają jako obraźliwe 
– podkreśla Bansik-Jemielniak. 
– Takie różnice w podejściu do 
humoru mogą wynikać z różnic 
kulturowych. Dużo zależy od oto-
czenia społecznego, środowiska, 
z którego pochodzimy, od norm 
i wartości, z którymi się utożsa-
miamy – wyjaśnia badaczka.

Wiele badań pokazuje, że po-
czucie humoru jest związane z ce-
chami osobowości, czy też z ce-
chami temperamentu. – Wskazuje 
na to metaanaliza opublikowana 
w tym roku przez Plesena i współ-
pracowników. Okazuje się, że po-

n PSYCHOLOGIA

Śmiech jest zaraźliwy – trzydziestokrotnie 
częściej śmiejemy się w towarzystwie innych 
niż w samotności. Naukowcy twierdzą, 
że poczucia humoru można się nauczyć. – 
Prowadzone są specjalne treningi humoru – 
mówi Natalia Banasik-Jemielniak z Instytutu 
Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Poczucie 
humoru  
można 
wyćwiczyć

Rada dotycząca 
treningu humoru 
jest taka, żeby śmiać 
się częściej i starać 
się dystansować 
do trudnych sytuacji, 
obracać je w żart, 
żeby szukać humoru 
w życiu codziennym 
i też śmiać się 
z samego siebie!

cechy osobowości jest zwią-
zane z pewnym stylem hu-
moru, nie oznacza wcale, 
że ten styl humoru wynika 
z samej osobowości.

Jedno z badań nad humo-
rem pokazuje, że samoocena 

jest skorelowana negatywnie 
z zastosowaniem humoru nega-
tywnego. – To znaczy, im ktoś le-
piej myśli o sobie, im ma wyższą 
samoocenę, tym rzadziej używa 
takiego humoru, który może po-
tencjalnie obrazić osobę – wyja-
śnia Natalia Banasik-Jemielniak.

Poczucie humoru pełni waż-
ne funkcje społeczne. – Wyniki 
badań pokazały, że jest 30-krot-
nie bardziej prawdopodobne, że 
będziemy się śmiać z jakiegoś 
bodźca komicznego, jeśli w danej 
sytuacji będą obecni inni ludzie, 
niż wówczas, gdy pozostajemy 
sami. Czyli jeśli oglądamy film 
sami, być może nie będziemy 
reagować śmiechem, natomiast 
jeśli oglądamy go z przyjaciółmi, 
w towarzystwie innych ludzi, to 
drastycznie wzrasta szansa, że 
będziemy się śmiać – podkreśla 
badaczka humoru. 

Już ponad dwadzieścia lat temu 
w czasopiśmie „Nature” badacze 
zidentyfikowali mały fragment 
mózgu wielkości 2 na 2 cm, który 
prawdopodobnie jest odpowie-
dzialny za reagowanie śmiechem 
na różne sytuacje. Elektrosty-
mulacji mózgu została poddana 
wówczas 16-letnia pacjentka, 
która trafiła do szpitala z powo-

du napadów padaczkowych. – Za 
każdym razem, gdy ten fragment 
mózgu (jego nazwa to lewy górny 
zakręt czołowy) był stymulowa-
ny, dziewczynka się śmiała. Jeśli 
był stymulowany silniej, to ona 
reagowała mocnym śmiechem, 
jeśli ta stymulacja była niska, to 
dziewczynka się po prostu uśmie-
chała – relacjonuje Natalia Bana-
sik-Jemielniak. Pacjentce podczas 
elektrostymulacji pokazywano 
różne obrazki i ona za każdym 
razem przypisywała swój śmiech 
innemu bodźcowi. – Jeśli był jej 
pokazywany obrazek krowy i jeśli 
następowała stymulacja tego le-
wego górnego zakrętu czołowego, 
ona zaczynała się śmiać. Kiedy 
pytano ją, dlaczego się śmieje, 
dziewczynka mówiła, że ta kro-
wa jest taka śmieszna – opisuje 
badaczka z APS.

Trening humoru
Choć badania pokazują, że poczu-
cie humoru jest związane z róż-
nymi cechami osobowości, nie 
oznacza to wcale, że humoru nie 
można się wyuczyć i że swoje-
go poczucia humoru nie można 
zmienić. – Wręcz przeciwnie. Pro-
wadzone są specjalne treningi hu-
moru. W dużym stopniu wiąże się 
to z tym, że śmiech jest zaraźliwy 
i jeśli ktoś się głośno śmieje, to my 
mamy też skłonność, żeby zacząć 
się śmiać – tłumaczy badaczka.

Podstawowym elementem 
treningu śmiechu jest właśnie 
przebywanie wśród osób, które 

się śmieją. – Poczucie humoru 
w ogóle jest postrzegane jako pew-
nego rodzaju umiejętność, dlate-
go tym bardziej możemy mówić 
o tym, że da się je wytrenować. 
– Często mówimy, że śmiejemy się 
z pewnych żartów dlatego, że są 
śmieszne. Tymczasem warto za-
obserwować, że ten śmiech wiąże 
się z naszym przebywaniem w to-
warzystwie innych ludzi – Natalia 
Banasik-Jemielniak.

Treningi humoru polegają 
m.in. na tym, że sugeruje się 
ludziom, aby otaczali się humo-
rem, który sprawia im przyjem-
ność, szukali komizmu w życiu 
codziennym, starali się go do-
strzegać i tworzyć humor, opo-
wiadać dowcipy, jeśli nawet na 
co dzień tego nie robią.

Zdaniem specjalistki, warto 
otaczać się ludźmi, którzy często 
się śmieją. – Można ćwiczyć takie 
humorystyczne nastawienie do 
życia. Nawet, jeśli coś się nam nie 
uda, możemy się starać obrócić to 
w żart i za każdym razem jest taka 
szansa, że będzie wychodzić nam 
to lepiej. Ogólna rada dotycząca 
treningu humoru jest taka, żeby 
śmiać się częściej i starać się dy-
stansować do trudnych sytuacji, 
obracać je w żart, żeby szukać 
humoru w życiu codziennym i też 
śmiać się z samego siebie! – radzi 
badaczka humoru Natalia Bana-
sik-Jemielniak. z

Anna Mikołajczyk-Kłębek
www.naukawpolsce.pap.pl

siadanie tak zwanego „humoru 
prozdrowotnego” – a więc pozy-
tywnego, produkującego żarty, 
które nie są dla nikogo obraźli-
we – jest pozytywnie skorelowa-
ne z ekstrawersją, ugodowością, 
sumiennością i otwartością na 
doświadczenie, natomiast ne-
gatywnie skorelowane z neuro-
tycznością – wymienia Natalia 
Banasik-Jemielniak.

Zdaniem badaczki należy 
jednak być ostrożnym w inter-
pretowaniu wyników tego typu 
badań, bo to, że natężenie jakiejś fo
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Najsłynniejsza sa-
dzonka kawy, póź-
niejsza „matka mi-
lionów” uprowa-

dzona ze słynnych królewskich 
ogrodów Jardin des plantes de 
Paris, przez francuskiego ofi-
cera Gabriel-Mathieu Francois 
D’ceus de Clieu dotarła po wie-
lu przygodach ma Martynikę. 
Przedsiębiorczy oficer zasadził 
ją w swoim majątku. Po próbie 
zniszczenia sadzonki w czasie 
transportu, teraz była pilnie 
strzeżona, otoczona ciernisty-
mi roślinami, pilnowana przez 
strażnika. Oficer nie był samo-
lubem, kiedy tylko sadzonka 
zaczęła owocować, dzielił się 
chętnie nasionami z innymi 
właścicielami majątków ziem-
skich, zainteresowanych uprawą 
kawy. Wkrótce nasiona trafiły 
również na inne wyspy Małych 
Antyli, ale tylko na te, które były 
zamorskim terytorium Francji 
i do Gujany Francuskiej. 

Order za sadzonkę
Pierwsza sadzonka trafiła na Mar-
tynikę w 1723 roku, a już w 1730 
do Francji popłynął pierwszy 
transport kawy. Ziarna kawy by-
ły w tym czasie bardzo drogim 
towarem, dostępnym tylko dla 
najbogatszych, uprawa przyno-
siła ogromne zyski, najpierw Ho-
lendrom, potem również Francji 
– zresztą za sprawą Holendrów, 
którzy bezmyślnie podarowali 
sadzonkę kawy królowi Francji, 
jako nowy eksponat do jego ogro-
du botanicznego. Sprytny oficer, 
który wykradł sadzonkę z tych 
ogrodów, został w nagrodę mia-
nowany w 1737 roku Guberna-
torem Gwadelupy i odznaczony 
Orderem Świętego Ludwika. 

W basenie Morza Karaibskie-
go znajdowały się również teryto-
ria zamorskie innych ówczesnych 
potęg, w tym terytoria portugal-
skie, między innymi Brazylia. 
Wiedza o tym, że w koloniach 
francuskich uprawiana jest kawa 

n POCIĄG DO KAWY

„Matka milionów”  
podbija półkulę zachodnią
Żaden kraj na świecie nie ma tak doskonałych warunków do uprawy kawy i takich ogromnych obszarów upraw. 
To co wydarzyło się w Brazylii praktycznie zniszczyło rynek kawy znany wcześniej. 

długo nie pozostawało tajemnicą. 
Nauczeni doświadczeniem Ho-
lendrów, Francuzi bardzo pilno-
wali, żeby sadzonki kawy nigdzie 
nie wędrowały poza ich kolonie. 
Skoro nie chcieli podzielić się po 
dobroci, trzeba było użyć pod-
stępu i to w dodatku perfidnego. 
Pretekst pojawił się przy okazji 
drobnego sporu granicznego 
miedzy Gujaną Francuską i Ho-
lenderską w 1727 roku. 

Portugalia podjęła się media-
cji. Do tej misji został wyznaczo-
ny pułkownik Francisco de Melo 
Palheta, prywatnie właściciel 
ogromnych plantacji z Brazylii. 
Ani Francuzi, ani Holendrzy 
nie wiedzieli, że prawdziwym 
celem tej misji jest zdobycie 
cennych sadzonek kawy. Nie 
było to łatwe zadanie, ale szczę-
ście sprzyjało śmiałkowi. Żona 
gubernatora Kajenny, stolicy 
Gujany Francuskiej była tak 
oczarowana względami oka-
zywanymi jej przez przystoj-
nego mediatora, że zupełnie 

straciła głowę. Na poże-
gnanie podarowała mu 
ogromny bukiet kwia-
tów, który składał się 
głównie z sadzonek ka-
wy, dodatkowo jeszcze 
zwierał tysiące ziaren 
kawy. Skąd o tym wie-
my? Dyskretny adorator 
opisał całą historię w swoich 
pamiętnikach. 

Dzięki temu Marquise d’Orvil-
liers, bo taki tytuł uzyskała przez 
małżeństwo z gubernatorem Ka-
jenny pani Robertine Tourbeau, 
jest obecnie nazwą popularnej 
kawy produkowanej oczywiście 
nie w Gujanie, tylko w Brazylii. 
Tak jak przekazanie sadzonek 
kawy do Francji było sporym 
błędem Holendrów, ale nie kata-
strofą, to przekazanie sadzonek 
kawy do Brazylii była marke-
tingową katastrofą. Żaden kraj 
na świecie nie ma tak dosko-
nałych warunków do uprawy 
kawy i takich ogromnych obsza-
rów upraw. To co wydarzyło się 

Gubernator 
Amsterdamu 
darowując sadzonkę 
kawy królowi Francji 
Ludwikowi XIV 
nie przewidywał 
do czego doprowadzi 
ta nieostrożność. 
Brazylia została 
największym 
na świecie 
producentem kawy, 
zamiast Holandii.

w Brazylii praktycznie zniszczyło 
rynek kawy znany wcześniej. 

Brazylia kawowym 
potentatem
W tym ogromnym kraju każdy 
chciał zrobić interes na kawie 
i wszyscy wiedzieli, że trzeba się 
bardzo spieszyć. Początki były 
skromne. W 1800 roku Brazylia 
wyeksportowała ok. 780 kg ka-
wy, w 1820 roku już 5800000 kg, 
a w 1840 roku ponad 62000000 kg 
kawy. To dlatego słynna sadzonka 
z ogrodu botanicznego w Paryżu 
jest nazywana „matką milionów”, 
ponieważ uważa się, że to od niej 
pochodzą wszystkie uprawy kawy 
w Nowym Świecie. Gubernator 
Amsterdamu darowując sadzon-
kę kawy królowi Francji Ludwi-
kowi XIV nie przewidywał do cze-
go doprowadzi ta nieostrożność. 
Brazylia została największym na 

świecie producentem kawy, 
zamiast Holandii. To dzię-

ki Brazylii kawa stała się 
powszechnie dostępną 
używką, nie elitarnym 
napojem dla koronowa-
nych głów. 

 Nie wszyscy jednak 
na tym skorzystali. Ka-

wę uprawiali niewolnicy 
sprowadzani z Afryki. Do 

Brazylii trafiło ponad 5 mi-
lionów niewolników, w tym 

do pracy przy produkcji kawy 
ponad 2 miliony. W Brazylii też 
najdłużej utrzymywano pracę 
niewolniczą, bo aż do 13 maja 
1888 roku. 

Jak to dobrze, że nie ma już 
niewolnictwa. Ale zaraz…, nie-
wolnictwo ma się obecnie le-
piej niż kiedykolwiek. Owszem 
jest zabronione w każdym kra-
ju świata, ale szacuje się jed-
nocześnie, że obecnie ponad 
40 milionów osób jest zniewo-
lonych. W czasach kolonialnych 
do kolonii sprowadzono „tylko” 
ok. 10 mln niewolników. Jest 
postęp... z

Michał Włudarczykfo
t. 
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v Picie kawy dobre dla wątroby
Spożywanie każdego rodzaju kawy, 
czy to z kofeina, czy bezkofeinowej, 
zarówno mielonej jak i instant, jest 
powiązane ze zmniejszonym ryzykiem 
rozwoju chronicznych chorób wątroby 
oraz powiązanych z nimi dolegliwości. 
Do takich wniosków doszli naukowcy 
w Uniwersytetów w Edynburgu 
i Southampton.
Naukowcy zauważyli, że picie kawy jest 
skorelowane z niższym ryzykiem rozwoju 
i śmierci z powodu chronicznych chorób 
wątroby. Największe korzyści osiągają 
osoby pijące 3–4 filiżanki dziennie.
Główny autor badań, doktor Oliver 
Kennedy, zauważa, że kawa może stać się 
tanim środkiem zapobiegającym chorobom 
wątroby. q

v Zielony mur wokół Madrytu
Władze Madrytu chcą złagodzić skutki globalnego ocieplenia tworząc olbrzymi 
„zielony mur” czyli las miejski rozciągający się wokół miasta na przestrzeni 
75 kilometrów. Bosque Metropolitano będzie składał się z 500 000 drzew 
posadzonych w granicach administracyjnych miasta. Mają one obniżyć temperaturę, 
poprawić jakoś powietrza i absorbować dwutlenek węgla generowany przez 
stolicę Hiszpanii.
Obecnie to właśnie miasta emitują większość gazów cieplarnianych i to one 
zużywają większość energii. Madryt  ma plan, jak zmniejszyć swój negatywny wpływ 
na atmosferę. Przedstawiciele władz podkreślają, że nie będzie to park miejski, 
a las. Jednym z założeń było bowiem, że zasadzone zostaną rodzime gatunki 
drzew, które zużywają mniej wody i wymagają mniej zabiegów pielęgnacyjnych niż 
rośliny zwykle sadzone w parkach. Sadzone będą więc buki, sosny czarne i dęby. 
Utrzymanie Bosque Metropolitano ma bowiem wymagać jak najmniej wysiłku. q

v Niebezpieczne fermy zwierząt
Fermy, na których przetrzymywane są mięsożerne zwierzęta – jak hodowane 
na futra norki czy lisy – mogą być rezerwuarami, w których pojawiają się i mutują 
patogeny groźne dla człowieka. Badacze z Cambridge University odkryli, że 
mięsożercom brakuje kluczowych genów potrzebnych do wykrywania patogenów. 
Z tego też powodu zwierzęta takie mogą być bezobjawowymi nosicielami wielu 
patogenów. A ich skoncentrowanie na farmach zagraża zdrowiu ludzi.
Nie spodziewaliśmy się, że u mięsożerców nie działa cały zestaw genów 
odpowiedzialnych za odporność, przyznaje główna autorka badań, profesor 
Clare Bryant w Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Sądzimy, że brak tych funkcji 
daje patogenom możliwość ukrycia się w organizmie mięsożerców, mutowania 
i potencjalnego stworzenia zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Taka sytuacja może zaś prowadzić do pojawienia się epidemii chorób 
odzwierzęcych. Taką chorobą jest na przykład COVID-19. q

v Kto rano wstaje…
Ludzie, którzy chodzą spać wcześniej 
i wcześniej wstają są narażeni na mniejsze 
ryzyko poważnej depresji, wynika z dużych 
studiów genetycznych, których wyniki 
opublikowano na łamach JAMA Psychiatry. 
Ich autorzy przeanalizowali dane dotyczące 
ponad 840 000 ludzi. Dostarczyły one dowód 
na to, że nasz chronotyp – to, czy jesteśmy 
rannym ptaszkiem czy nocnym Markiem – 
wpływa na ryzyko depresji.
Około 33 proc. badanych samoidentyfikowało 
się jako ranne ptaszki, 9 proc. jako nocne 
Marki, reszta była pośrodku. Wyliczono, 
że średnio dla badanych połowa snu 
przypadała na godzinę 3 raną co, przy 
założeniu, że spali po 8 godzin oznaczało, 
że badani kładli się spać o godzinie 23, 
a wstawali o godzinie 7. Ten środek snu jest 
ważnym punktem odniesienia dla badań.
Uzbrojeni w takie informacje naukowcy 
przyjrzeli się genom badanych oraz historii 
ich chorób. Wszystkie zebrane dane zostały 
następnie poddane analizie statystycznej, 
by odpowiedzieć na pytanie, czy te warianty 
genetyczne, które powodują, że jesteśmy 
rannymi ptaszkami są powiązane z niższym 
ryzykiem wystąpienia depresji. Odpowiedź 
brzmi: tak. q
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v Roztapia się najwyższy szczyt Szwecji
Gdy 14 sierpnia bieżącego roku naukowcy 
ze stacji badawczej w Tarfala zmierzyli 
południowy wierzchołek najwyższej góry 
Szwecji – Kebnakaise – okazało się, że jego 
wysokość to 2094,6 metra nad poziomem 
morza. To najmniejsza wartość zanotowana 
od czasu rozpoczęcia regularnych 
pomiarów w latach 40. XX wieku. 
To jednocześnie niemal 2 metry mniej 
niż przed rokiem o tej samej porze roku.
Wspomniane pomiary z sierpnia bieżącego 
roku pokazują, jak bardzo na szczyt wpływa 
globalne ocieplenie. Południowy wierzchołek 
nigdy w historii pomiarów nie był tak niski. 
Pomiar wykonany rok wcześniej, 7 sierpnia 
2020 r. pokazał wartość 2096,5 metra. Później 
w ciągu miesiąca jego wysokość zmniejszyła 
się o kolejne pół metra. q


