
PO GODZINACHPO GODZINACH
K U L T U R A  •  W I E D Z A  •  G O S P O D A R K A

PO
LS

K
A

ISSN 2720-2631                         www.gazetapogodzinach.pl nr 12 (22) grudzień 2021

fo
t. 

w
w

w
.fl

ic
kr

.c
om

Polacy marnują żywność
Polacy w ciągu roku marnują niemal 
pięć milionów ton żywności – wynika 
z pierwszych tego typu badań. str. 10

Droga do stanu wojennego
Stan wojenny to jedno z najbardziej 
traumatycznych wydarzeń w najnowszej 
historii Polski. str. 20

Klęski żywiołowe – czy 
możemy się przed nimi 
bronić?
Nawet lokalny kataklizm jest dramatem 
dla dotkniętych nim ludzi. str. 28

Skradzione Boże Narodzenie
Kradzież obrazu mistrza baroku 
Caravaggia to jedna z największych 
tajemnic w świecie sztuki.  str. 3

W tym numerze:

siła

Radosnych, Rodzinnych i spokojnych  
Świąt Bożego naRodzenia 

życzy Redakcja

Bow rodzinie
Z Edytą, Pawłem 
i Łukaszem Golcami 
rozmawia  
ks. Andrzej Chibowski

v Czytaj na str. 16
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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  W grudniu oferujemy promocyjne ceny na reklamę. 

Zapraszamy  

do współpracy:

marketing@pogodzinach.info 
602-571-373
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Dokończenie na str. 16 v
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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

PO GODZINACH

PO GODZINACH

PO
LS

K
A

RADOSNYCH, RODZiNNYCH i SPOKOJNYCH 

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

Czytaj na str. 16 v

Z Markiem Citko, jednym z najlepszych polskich piłkarzy w historii tej dyscypliny, 

rozmawia ks. dr Andrzej Chibowski.

Przykro być małym

Od zarania wzrastamy w poczuciu,  

że większe jest ważniejsze  

od małego. 

str. 13

Piłkarskie uzależnienie

Piłka nożna jest niewątpliwie 

najbardziej ekscytującą grą na świecie. 

Z czego to wynika? 

str. 4
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Studiuj elektromobilność!

Elektromobilność to obecnie jedna 

z najszybciej rozwijających się gałęzi 

przemysłu motoryzacyjnego. str. 7

Dzieci jako mikrocelebryci

Co czwarty rodzic permanentnie 

udostępnia w mediach 

społecznościowych informacje 

o swoich dzieciach. 
str. 23

Stalking – czym jest i jak się

przed nim bronić?

Stalking jest przestępstwem ściganym

z urzędu, po zainicjowaniu wnioskiem

ofiary. 

str. 25

Ratunek 

w bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna to największy 

skarb, jaki mamy, choć najmniej przez     

nas doceniany. 

str. 3

W tym numerze:

Grać i wierzyć   

jak Marek Citko

Marek Citko 

w meczu Anglia-Polska 

na Wembley w 1996 r.

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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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
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Znajdziesz nas 

POLSKA  
PO GODZINACH

KULTURA • WIEDZA • GOSPODARKA

n OD REDAKCJI

Mobbing –  

jak go rozpoznać?

Mobberzy to często bardzo inteligentne osoby. 

Wiedzą nie tylko jak uderzyć, ale też mają 

świadomość, że czasem lepiej odpuścić. str. 10

Mazowsze – zamki, 

zjawy i kajaki

Na Mazowszu znajdziesz niemal wszystko.  

Może z wyjątkiem wysokich gór.  

A co z morzem? Morze też tu jest! 
str. 4
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Czytaj na str. 16 v

Z Jerzym Zelnikiem rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Euro-Park Mielec, 

czyli polski raj dla biznesu  

Specjalne strefy ekonomiczne 

to obszary w Polsce, gdzie szczególnie 

dobrze jest prowadzić biznes. str. 20

Velo Otwock – czyli 

rowerem wśród sosen

Na miłośników dwóch kółek czeka 

ponad 60 km tras rowerowych wśród 

sosnowych lasów. 

str. 23

Lubelska szkoła zawodowa 

z klasą kolejową

To kolejna inicjatywa Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. realizowana w ramach 

programu „Kadry dla przemysłu”.

 

str. 24

Rekrutacja do Collegium 

Intermarium 

W ofercie dydaktycznej uczelni 

szczególne miejsce zajmują jednolite 

studia magisterskie na kierunku 

Prawo.  

str. 8

W tym numerze:

Życie jest sztuką

Kilka lat temu napisał Pan 

interesującą i przejmującą 

książkę o własnym życiu 

„Szczerze nie tylko o sobie”. 

Nie jest to typowa autobio-

grafia. Odczytałem ją jako 

rodzaj „rachunku sumienia” 

człowieka realizującego się 

zawodowo ( jako aktor, reży-

ser, scenarzysta), rodzinnie, 

ale też duchowo. Sam określił 

Pan siebie jako syna marno-

trawnego, odnajdującego po 

latach religijnej obojętności 

drogę do „Niebieskiego Ojca”. 

Co najbardziej przyczyniło 

się do tego, że zdecydował się 

Pan na napisanie tak odważ-

nych wspomnień o własnym 

życiu?

Może jest to forma nie tylko 

spowiedzi, ale i duchowego 

testamentu? Pisałem go mając 

70 lat. Nie wiem, ile lat przed 

pożegnaniem się z obecnym na 

ziemi życiem. Do tej formy zwie-

rzeń skłoniło mnie krakowskie 

wydawnictwo „M”. Wtedy, także 

i dziś, byłem aktywny zawodowo, 

miałem wiele twórczych i rodzin-

nych planów. Nie pora więc była 

sumować dokonania, a jednak…

Traktuję to jak wstęp do poże-

gnań, ale też zapis pamięci.

Niewiarygodne, 
jak szybko mi-
nęły dwa lata od 
pierwszego wy-

dania naszej gazety. Jesteśmy 
już w wieku niemowlęcym, 
stawiamy nieśmiało pierwsze 
kroki, bardzo licząc na życz-
liwość naszych Czytelników.
Prasa papierowa od lat ma du-
że kłopoty, spadają nakłady, 
tytuły znikają z rynku. Gazety 
coraz chętniej przenoszą się 
do świata cyfrowego. To chyba 
nieuchronny trend, co jednak 
nie oznacza, iż prasa tradycyj-
na straciła całkiem rację bytu. 
Na pewno nie ma szans na kon-
kurowanie z mediami cyfrowy-
mi w kategorii newsów. Media 
cyfrowe są szybsze, bardziej 
dostępne, ogarniają praktycz-
nie całą rzeczywistość.
Mają jednak i swoje negatyw-
ne strony. Gonią za sensacją 
i popularnością, podsuwają 
kontrowersyjne nagłówki, aby 
zmusić czytelnika do kliknię-
cia, co przekłada się na zyski 
z reklam publikowanych obok 
artykułów. Treści w mediach 
cyfrowych są „spłaszczone”, 
aby dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby odbiorców. Brak 
tam krytycznej refleksji, zasta-

nowienia, dystansu, różnych 
punktów widzenia.
A to jest właśnie olbrzymia siła 
prasy - zdolność, by pokazać 
czytelnikowi jakiś fragment 
rzeczywistości zgodnie z praw-
dą, obiektywnie, aby mógł on 
sobie wyrobić własne zdanie. 
Do tego musi mieć określo-
ne informacje i odpowiednią 
perspektywę patrzenia na da-
ną sprawę.
W naszej działalności staramy 
się kierować dobrem czytelni-
ka, przekazując mu wiarygod-
ne i pogłębione informacje na 
sprawy ważne dla nas wszyst-
kich. Unikamy polityki i ko-
mentowania bieżących wyda-

To już dwa lata
rzeń. Nie dlatego, że nie mamy 
swojego zdania, ale dlatego, iż 
chcemy zaprosić Czytelnika do 
głębszego patrzenia na rzeczy-
wistość społeczną. Uważamy, 
że tworzenie podziałów i pola-
ryzacja to drogą donikąd.
Wszyscy przecież chcemy 
mieszkać w naszej ojczyźnie 
i czuć się w niej jak u siebie 
w domu. Wszyscy chcemy być 
wysłuchani, zrozumiani i doce-
nieni. Wszyscy mamy rodziny 
i najbliższych, o których się 
troszczymy. Wszyscy chodzimy 
do lekarza.
Dlatego też, mimo rosnących 
podziałów społecznych będzie-
my szerzyć pozytywną wizję 
świata, w której rządzą uni-
wersalne ludzkie wartości jak 
miłość, prawda czy sprawie-
dliwość. Nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia są zachętą 
do skupienia się w gronie ro-
dziny i przemyślenia na nowo 
wartości, które nas jednoczą 
i nadają sens naszemu życiu 
i pracy. Radosnych i zdrowych 
Świąt! z

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.

Wszyscy chcemy 
mieszkać w naszej 
ojczyźnie i czuć się 
w niej jak u siebie 
w domu. Wszyscy 

chcemy być wysłuchani, 
zrozumiani i docenieni. 
Wszyscy mamy rodziny 
i najbliższych, o których 

się troszczymy.

Bartosz Wieczorek 
redaktor naczelny
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Obraz namalowany przez włoskiego mistrza baroku Caravaggia „Narodzenie Pańskie ze św. Franciszkiem 
i św. Wawrzyńcem” został skradziony w 1969 r. To była jedna z największych i najbardziej tajemniczych 
kradzieży w świecie sztuki. Do dziś nie wiadomo, gdzie obraz jest ukrywany.

Skradzione Boże Narodzenie
n ŚWIĘTA

Dzieło zostało skra-
dzione z oratorium 
San Lorenzo w Pa-
lermo na Sycylii, 

prawdopodobnie przez wło-
ską mafię Cosa Nostrę. Dwóch 
złodziei wycięło z ram obraz 
mierzący 2,7 metra wysokości 
i 2 metry szerokości. Zwinęli 
go w dywan leżący w kościele. 
Wartość obrazu szacuje się na 
20 milionów dolarów. 

Różne teorie
Do dziś mnożą się teorie na 
temat sprawców kradzieży. 
W 2005 r. członek mafii przy-
znał się śledczym, że był w nią 
zamieszany. Wedle niego obraz 
został skradziony na zlecenie, 
ale kupujący wycofał się, kiedy 
zobaczył, jak mocno obraz jest 
uszkodzony. Inna wersja mówi, 
że zuchwałej kradzieży dokonali 
dwa amatorzy, którzy z progra-
mu telewizyjnego pokazanego 
kilka tygodni wcześniej dowie-
dzieli się o wartości obrazu. Do 
tego czynu zachęcił ich dodatko-
wo fakt, iż obrazu pilnował jeden 
starszy dozorca. Po kradzieży 
obraz miała przejąć mafia. 

Z kolei proboszcz parafii, Roc-
co Benedetto twierdził, że mafia 
nawiązała z nim kontakt i zaofe-
rowała odkupienie obrazu. Na 
potwierdzenie do listu do pro-
boszcza dołączono kawałek płót-
na. Niestety, list i płótno zniknęło 
w nieznanych okolicznościach 
z policyjnych akt. W 2018 r. zaś 
jeden z informatorów policji 
stwierdził, iż obraz posiadała ma-
fia, a jeden z jej szefów Gaetano 
Badalamenti sprzedał go szwaj-
carskiemu handlarzowi. Obraz 
miał zostać pocięty do transportu. 

Symbolika obrazu
Caravaggio przedstawiał na swo-
ich obrazach rzeczy takimi, jaki-
mi są, bez perfekcji i sztywności 
stylu renesansowych artystów. 
Kiedy malował postacie biblij-
ne, nie upiększał ich i nie przed-
stawiał jako nieskazitelne istoty 
z aureolami. Wielu było zszoko-
wanych jego dziełami i uważało, 
że jego obrazy są pozbawione 
szacunku do świętych. Zdarzało 
się, że mecenasi, widząc gotowe 
dzieła, odmawiali ich przyjęcia.

Skradzione płótno zostało za-
mówione podczas pobytu artysty 
w Palermo specjalnie dla uczcze-
nia kultu św. Wawrzyńca i św. 
Franciszka i umieszczone w ora-
torium San Lorenzo w Palermo, 
na ołtarzu głównym. Caravaggio, 
jeden z najgenialniejszych ma-
larzy w historii, w tym obrazie 
pokazuje największe atuty swego 
stylu: innowacyjne wykorzysta-
nie światła, realizm i ładunek 
emocjonalny, towarzyszący re-
ligijnym zagadnieniom.

Obraz „Narodzenie Pańskie ze 
św. Franciszkiem i św. Wawrzyń-
cem” przedstawia siedem posta-
ci, z Matką Boską w centrum, 

kontemplującą w betlejemskiej 
stajence swoje nowo narodzone 
dziecko, które leży przed nią na 
słomie przykrytej białym płót-
nem. Lecący nad nimi anioł nie-
sie sztandar z łacińskim napisem 
„Gloria in Eccelsis Deo”, czyli 
„Chwała na wysokości Bogu”. 
Anioł ustanawia, wertykalną po-
zycją swoich rąk, bezpośrednią 
więź między Bogiem a ziemskim 
Chrystusem, więź, która według 
chrześcijańskiego tradycji na-
wiązuje się przez Maryję.

Na dole, po prawej stronie 
dzieła widzimy blondwłose-
go pasterza, z głową zwróco-
ną w prawo, rozmawiającego 

z nieco zdumionym starcem, 
którego można chyba zidenty-
fikować jako Józefa. Franciszek 
stoi po prawej stronie, w sur-
ducie, a Wawrzyniec po lewej, 
w stroju diakona. 

Zaproszenie do adoracji 
Dzieciątka
Najbardziej w obrazie uderza 
niezwykłe, jak na ówczesne ma-
larstwo ujęcie Maryi. Właśnie 
urodziła dziecko, jej włosy są 
w nieładzie, na twarzy widać 
zmęczenie, siedzi na ziemi. Jej 
suknia opadła na jedno ramię. 
To nie jest Madonna, która wy-
gląda, jakby była na drodze do 
intronizacji w niebie, ale młoda 
dziewczyna, zmęczona i docho-
dząca do siebie po porodzie.

Szokujący dla ówczesnych 
widzów był nie tylko realizm, 
ale i teologiczne przesłanie ob-
razu. Wielu uważało, że Dziewi-
ca urodziła w cudowny sposób, 
bez bólu. Uważano, że nie tylko 
poczęcie Jezusa było cudowne, 
ale też i narodziny. Obraz Cara-
vaggia podważył tę tezę.

Zwróćmy jeszcze uwagę na 
kompozycję dzieła. Na pierw-
szym planie widzimy pasterza 
odwróconego do nas plecami. 
Obok pasterza, zwróconego do 
nas plecami znajduje się otwarta 
przestrzeń. Kiedy malarz przed-
stawia postać plecami do widza, 
to mamy przyjąć punkt widzenia 
tej osoby. Mamy patrzeć na tę 
scenę tak, jakbyśmy również klę-
czeli razem z pasterzem. W rze-
czywistości pozostawiono nam 
otwarte miejsce, abyśmy dołą-
czyli do kręgu. Mamy poczuć, 
że klękamy w tym otwartym 
miejscu. Mamy przyłączyć się 
do aktu adoracji Chrystusowe-
go Dzieciątka.

Nie wiemy czy jedna z naj-
większych tajemnic historii sztu-
ki zostanie rozwikłana, a arcy-
dzieło odzyskane. Póki co mamy 
to szczęście, że nadal możemy 
cieszyć się prawdziwym Bożym 
Narodzeniem, które było inspi-
racją nie tylko dla Caravaggio, 
ale i dla całej kultury europej-
skiej, która wyrosła wokół chrze-
ścijaństwa. z

Marian Pankiewicz

Szokujący dla 
ówczesnych widzów 
był nie tylko realizm, 
ale i teologiczne 
przesłanie obrazu. 
Wielu uważało, że 
Dziewica urodziła 
w cudowny spósob, 
bez bólu. Uważano, 
że nie tylko poczęcie 
Jezusa było cudowne, 
ale też i narodziny. 
Obraz Caravaggia 
podważył tę tezę.

Caravaggio – Narodzenie Pańskie ze św. Franciszkiem i św. Wawrzyńcem.
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Nakazy, normy, ry-
tuały – to wszyst-
ko budzi niechęć 
współczesnego 

człowieka nastawionego na 
oryginalność, spontaniczność 
i autentyczność. Jednak dobrze 
rozumiana i zdrowo przeżywana 
religijność nie stanowi przeszko-
dy dla prawdziwego bycia sobą.

„Chcemy być sobą”
Ideał autentyczności jest jednym 
z największych pragnień współ-
czesnego człowieka, a przede 
wszystkim ludzi młodych, którzy 
dopiero stają przed zadaniem 
odkrycia swojej tożsamości.

Zgodnie z tym ideałem, każdy 
z nas powinien przeżyć życie na 
swój własny sposób, zamiast na-
śladować kogoś innego. Jeśli nie 
będziemy wierni samym sobie, 
to zmarnujemy własne życie. 
Zatem nie możemy podporząd-
kowywać się żadnym zasadom 

n SPOŁECZEŃSTWO

może być mowy o prawdziwej 
autentyczności bez spełnienia 
następujących warunków.

Autentyczność – 
poszukiwanie swej 
prawdziwej natury, a nie 
wystrzału „dopaminy”
Pierwszym warunkiem jest ko-
nieczność odnalezienia sensu, 
którym będziemy kierować się, 
dokonując życiowych wyborów. 
Podobnie, jak do zmierzenia wła-
snego wzrostu potrzebujemy 
miary wyrażonej w ściśle okre-
ślonych jednostkach długości, 
tak samo potrzebujemy odkryć 
w świecie obiektywne wartości, 
by móc w ich świetle odnaleźć 
samych siebie. Potrzebujemy 
wartości istniejących niezależ-
nie od naszych pragnień – tylko 
wtedy możemy się dowiedzieć, 
kim jesteśmy naprawdę. Czło-
wiek nie jest niczym niezdeter-
minowany – możliwość nieogra-

niczonego kształtowania siebie 
to szkodliwy mit.

Charles Taylor, odwołując się 
do Jeana Jacquesa Rousseau, pi-
sze, że w dobrze rozumianym 
ideale autentyczności chodzi 
o odkrycie swej własnej, indywi-
dualnej i niepowtarzalnej natury. 
Obiektywne wartości pozwalają 
poznać, kim tak naprawdę w głę-
bi jesteśmy. Zasady moralne są 
zapisane we wnętrzu człowieka. 
Jak jednak słusznie zauważył Ro-
usseau, ich odkrycie jest mocno 
utrudnione przez to, że często za-
trzymujemy się na powierzchni 
naszych emocji, uczuć i zachcia-
nek. Te zaś są zmienne i bywają 
ze sobą sprzeczne, powodując 
wewnętrzny konflikt. Jeżeli dziś 
chcę być influencerem, jutro pił-
karzem, a pojutrze raperem, to 
ciężko tu mówić o jakiejkolwiek 
stałości. Bycie sobą jest czymś 
znacznie głębszym niż zmienia-
jące się pragnienia.

ani żadnym wzorcom postępo-
wania. Ostatecznie liczy się tylko 
nasza własna oryginalność, czyli 
to, co sami stworzymy lub od-
kryjemy.

Inną stroną autentyczności 
ma być zjawisko „emotywizmu”. 
To postawa polegająca na bez-
pośrednim wyrażaniu swych 
emocji i uczynieniu z nich głów-
nego motywu swoich działań. 
Emotywizm możemy zaobser-
wować we współczesnej polity-
ce. Skandowanie wulgaryzmów 
na demonstracjach pod prze-
wodnictwem Marty Lempart czy 
obrażanie prezesa TVP przez 
tysiące młodych ludzi na koncer-
tach Maty przedstawiane są jako 
zrywanie z hipokryzją. Ma to być 
najszczersza z możliwych forma 
wyrazu własnych poglądów.

Zdaniem kanadyjskiego fi-
lozofa, Charlesa Taylora, przy-
toczone powyżej rozumienie 
tego ideału jest fałszywe. Nie 

Współcześni 
ludzie, zwłaszcza 
młodzi, budują 
swą tożsamość 
w oparciu o treści 
sprzedawane 
im przez media. 
Influencerzy, 
celebryci czy 
bohaterowie seriali 
stanowią ważne 
punkty odniesienia 
na drodze 
odkrywania 
własnego „ja”. 
Religijność zaś 
odbierana jest 
jako przeszkoda 
do autentycznego 
bycia sobą. 
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Autentyczność rodem 
z TikToka i Netflixa to fikcja
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By więc odkryć, kim napraw-
dę jesteśmy, trzeba podjąć wysi-
łek cierpliwego wsłuchiwania się 
w siebie. Jest to o wiele trudniej-
sze, niż kierowanie się aktualnie 
przeżywanymi emocjami czy 
dostarczanie sobie, tak łatwo 
dziś dostępnych, kolejnych da-
wek „dopaminy”, aby choć przez 
chwile poczuć błogostan. Obiek-
tywne wartości są na tej drodze 
niezbędnym drogowskazem. Bez 
nich łatwo zagubić się w tym, 
co powierzchowne i chwilowe.

Autentyczność można 
osiągnąć tylko w relacji
Drugim warunkiem prawdzi-
wej autentyczności jest potrze-
ba więzi z innymi ludźmi. Żeby 
poznać siebie, nie możemy za-
mknąć się w samotności we wła-
snym pokoju. Dopiero w relacji 
z drugim człowiekiem odkrywa-
my, kim tak naprawdę jesteśmy. 
I tylko głębokie więzi z innymi 
ludźmi są tym, co jest w stanie 
dać nam szczęście.

 W tym kontekście Taylor za-
uważa, że jednym z przejawów 
wypaczenia ideału autentycz-
ności jest skrajny indywidu-
alizm. To, co się liczy, to „mój 
własny dobrostan”, „moje własne 
szczęście” i „mój własny interes”. 
Kategoria „dobra wspólnego” 
i refleksja nad tym, jak to, co 
robię, wpływa na innych, jest tu 
praktycznie nieobecna.

Przejawia się to m.in. w dość 
powszechnym przekonaniu, że 
za udzielanie pomocy potrze-
bującym odpowiedzialne jest 
przede wszystkim państwo. Gdy 
spotykamy na ulicy człowieka 
chorego czy bezdomnego, mi-
jamy go z przekonaniem, że po-
móc mu powinien przeznaczo-

ny do tego urząd. Przekonanie 
o tym, że to aparat państwowy 
jest odpowiedzialny za pomoc 
potrzebującym, ma usprawiedli-
wiać nasz brak działania. Liczą 
się tylko nasze „cztery ściany” 
i nasz własny komfort. Dążenie 
do autentyczności zamienia się 
na dążenie do wygody.

Wiara jest decyzją, która 
nadaje sens
Żyjąc w świecie, w którym my-
ślenie chrześcijańskie przestało 
być powszechne, w którym ję-
zyk religijny przestał być czymś 
zrozumiałym, na pozór trudno 
jest w ogóle pomyśleć, że religia 
mogłaby nam pomóc w szukaniu 
autentycznego sposobu życia.

Przede wszystkim, warto po-
stawić sobie pytanie – czym tak 
właściwie jest wiara? Otóż wiara 
to nadanie sensu całej rzeczy-
wistości. Człowiek potrzebuje 
punktów odniesienia, bez któ-
rych nie wiedziałby, jakie decy-
zje ma podjąć, czym powinien 
się w życiu zajmować, co na-
prawdę ma wartość. Kardynał 
Joseph Ratzinger, późniejszy 
papież Benedykt XVI, pisał, że 
z bagna niepewności i niezdol-
ności do życia nikt sam siebie 
nie wyciągnie. Sensu, czyli pod-
stawy, na której opiera się nasze 
życie, nie można sobie stworzyć, 
bo byłoby to jak próba wycią-
gnięcia się samemu z bagna za 
włosy. Sens życia można tylko 
przyjąć, ponieważ jest on czymś 
niezależnym od naszej woli, tak 
samo, jak niezależne od niej są 
prawa przyrody. Dla chrześcijan 
wiara jest decyzją, polegającą na 
przyjęciu hierarchii aksjologicz-
nej, którą swoim świadectwem 
jasno wyznaczył Jezus Chrystus. 

Realizacja tych wartości we wła-
snym życiu pozwala człowiekowi 
na osiągnięcie szczęścia.

Wiara otwiera nas na innych 
ludzi, gdyż jej największym przy-
kazaniem jest przykazanie miło-
ści. Miłość do Boga wyraża się nie 
tylko przez modlitwę, ale także 
przez to, w jaki sposób odnosimy 
się do drugiego człowieka. Wia-
ra wymaga od nas, abyśmy nie 
traktowali nikogo przedmioto-
wo, w sposób instrumentalny. To 
znaczy, że zawsze powinno nam 
zależeć na dobru danej osoby, 
a nie na tym, jak wykorzystać 
ją do realizacji naszych intere-
sów. Karykaturą wiary byłoby 
zamknięcie się w odosobnieniu 
motywowane lękiem bądź nie-
chęcią do ludzi. Okazując mi-
łość innym, budując z nimi silne 
więzi, mamy szansę najpełniej 
zrealizować się jako osoba. Przy-
kazanie miłości Boga i bliźniego 
są od siebie nierozdzielne.

 Okazuje się zatem, że religia 
spełnia oba warunki, umożliwia-
jące autentyczność – nadaje sens 
życiu, dzięki czemu pozwala zo-
rientować się, co jest naprawdę 
ważne, pozwala nam odkryć swą 
własną naturę oraz otwiera nas 
na relacje z innymi ludźmi, prze-
łamując nasz własny egoizm.

Jednak może być przecież tak, 
że mimo tego istnieją inne prze-
szkody, których dotychczas nie 
wzięliśmy pod uwagę, a które 
sprawiają, że jednoczesne bycie 
osobą wierzącą i bycie sobą musi 
się wykluczać. Bowiem przyka-
zania, normy i rytuały, które są 
nieodłączną częścią religii są 
dziś postrzegane jako absolutne 
przeciwieństwo spontaniczności 
i oryginalności. Dlatego teraz 
zastanówmy się, czy rzeczywi-
ście są one czymś, co niszczy 
naszą autentyczność.

Powierzchowna 
religijność wypacza ideał 
autentyczności
Zacznijmy od uświadomienia 
sobie faktu, że konieczność prze-
strzegania przykazań nie jest 
wcale najważniejszym elemen-
tem chrześcijaństwa, bowiem 
pierwszą zasadą kerygmatu, 
czyli najbardziej podstawową 
prawdą wiary, nie jest nauka 
o grzechu, ale sformułowanie: 
„Bóg Cię kocha”.

Jasnym powinno być zatem, 
że prawo moralne nie istnieje 
po to, aby karać i kontrolować. 
Jego celem jest ułatwienie czło-
wiekowi odróżniania prawdzi-
wego dobra od tego, co tylko 
pozornie wydaje się dobrym, 
a w rzeczywistości nie przynie-
sie nam szczęścia, lecz wyrzą-
dzi krzywdę.

Z pewnością, nie można po-
wiedzieć, że prawdziwie jest so-
bą człowiek wypełniający przy-
kazania, ale kierujący się przy 
tym wyłącznie czystym forma-
lizmem. Nie może być w takim 
wypadku mowy o autentycznym 
czynieniu dobra. Jest to jedynie 
podporządkowanie się zasadom, 
ze względu na oczekiwane korzy-
ści lub ze względu na lęk przed 
wyróżnianiem się z tłumu. Życie 
zgodnie z zasadami moralnymi 
nie ogranicza naszej autentycz-
ności tylko wtedy, gdy wypływa 
ono z naszej nieprzymuszonej 
woli i pragnienia realizacji sensu 
tych zasad, którym jest miłość. 
Zarazem należy pamiętać, że 
skoro jako ludzie posiadamy wol-
ną wolę, to właśnie ona, w opar-
ciu o nasze rozeznanie sytuacji, 
ma decydujący głos w dokony-
waniu wyborów moralnych. Ża-
den człowiek nie może być nigdy 
zmuszany do działania wbrew 
własnemu sumieniu.

Sensu, czyli podstawy, 
na której opiera się 
nasze życie, nie można 
sobie stworzyć. Sens 
życia można tylko 
przyjąć, ponieważ 
jest on czymś 
niezależnym od naszej 
woli, tak samo, jak 
niezależne od niej 
są prawa przyrody. 
Dla chrześcijan 
wiara jest decyzją, 
polegającą 
na przyjęciu hierarchii 
aksjologicznej, którą 
swoim świadectwem 
jasno wyznaczył Jezus 
Chrystus.

Papież Franciszek 
w Watykanie

Rzym
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Oprócz tego warto zauważyć, 
że etyka jest czynnością twórczą, 
odkrywczą oraz niepowtarzalną, 
jak powiadał ksiądz profesor 
Józef Tischner. Nie polega ona 
wyłącznie na tym, żeby sformu-
łować jakieś nakazy i zakazy. 
To nie wystarczy, ponieważ za 
każdym razem, kiedy musimy 
postąpić zgodnie z daną normą, 
istnieje wiele sposobów jej re-
alizacji. I tak na przykład będąc 
w związku, normą jest okazy-
wanie drugiej osobie miłości. 
Ale sam ten nakaz nie wy-
starczy – musimy jeszcze 
umieć go w konkretny 
sposób zrealizować. 
Tylko i wyłącznie od 
nas zależy, w jaki spo-
sób okażemy swoją 
miłość dziewczynie 
lub chłopakowi.

Innym zarzutem 
skierowanym przeciw re-
ligii na tle problemu bycia 
autentycznym jest konieczność 
spełniania określonych praktyk. 
To prawda, że rytuały są waż-
nym elementem religii, jednak-
że uczestnictwo w rytuałach to 
naturalna potrzeba człowieka, 
która dotyczy zarówno osób wie-
rzących, jak i niewierzących. Po 
prostu jesteśmy tak skonstru-
owani, że nie jesteśmy w stanie 
żyć bez rytuału – niezależnie od 
tego czy jest to rytuał religijny 
czy świecki. Jesteśmy istotami 
społecznymi, a rytuał ma silną 
moc wspólnototwórczą – jest 
to działanie grupy ludzi, którzy 
mają wspólną wizję rzeczywisto-
ści w zasadniczych kwestiach.

Ponadto, nie można zapomi-
nać o tym, że istotą katolickich 
rytuałów nie jest pozbawienie 
człowieka indywidualności, 
lecz regularne nawiązywanie 
kontaktu z Bogiem. Jeśli czło-
wiek zbuduje z Nim silną więź, 

wspomniałem, że łatwiej jest 
korzystać z różnych form po-
wierzchownych przyjemności 
zamiast podjąć trud poszukiwa-
nia sensu. Jest to najłatwiejszy 
sposób na zagłuszenie uczucia 
pustki egzystencjalnej. Słynne 
hasła reklamowe w stylu: „Bądź 
sobą, wybierz Pepsi” czy „Snic-
kers – głodny nie jesteś sobą” 
stanowią doskonały przejaw 
owego zjawiska.

Jeśli nie wiemy, co jest sen-
sem naszego życia, nasze poszu-
kiwanie autentyczności sprowa-
dzone zostaje jedynie do samego 
aktu wyboru tego, na co w danej 
chwili mamy ochotę – niezależ-
nie od tego, czy dana rzecz ma ja-
kąkolwiek realną wartość. Osta-
tecznie wartość zyskuje sama 
możliwość wyboru, stwarzająca 
wrażenie nieograniczonej wol-
ności, lecz nie mogąca zapewnić 
nam szczęścia, gdyż ciągle jeste-
śmy zmuszeni szukać kolejnych 
przyjemności. Wolność, dzięki 
której możemy wybierać to, co 
rozpoznajemy jako dobre, zo-
staje w ten sposób wypaczona.

Nie ma sprzeczności między 
byciem autentycznym a byciem 
osobą wierzącą. Religia, nadając 
sens naszemu życiu, sprawia, że 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć 
sobie na pytanie „kim jesteśmy?” 
w sposób, który nie będzie try-
wialny, ponieważ wiara chroni 
nas przed popadnięciem w stan 
pustki egzystencjalnej. Oczy-
wiście, może się zdarzyć tak, 
że czyjaś wiara ograniczy się 
jedynie do pustego formalizmu 
i zewnętrznych praktyk, przez co 
dana osoba przestanie być sobą, 
a zamiast tego stanie się zwy-
czajnym naśladowcą. Jednakże, 
zgodnie z tym, co starałem się 
pokazać w tym tekście, gdy wła-
ściwie zrozumie się, czym jest 
wiara, nie grozi nam w żaden 
sposób utrata autentyczności. z

Jakub Małecki
www.klubjagiellonski.pl

wstecz ani kopiowaniem wzor-
ców z przeszłości, ponieważ jej 
treść jest zawsze aktualna. Cho-
ciaż język, którym przekazuje 
się chrześcijańskie nauczanie, 
być może jest często niezrozu-
miały i brzmiący archaicznie, 
nie zmienia to faktu, że warto 
próbować go zrozumieć, a jego 
treść twórczo odnieść do wła-
snego życia.

Wiara każe nam patrzeć 
w przyszłość. Każe nam myśleć 
o tym, jaki świat zostawimy dla 
następnych pokoleń, stąd na 
przykład ważnym jej elemen-
tem jest troska o środowisko. 
Wiara przypomina nam, że na-
sze teraźniejsze działania bę-
dą mieć swoje konsekwencje 
w przyszłości, nawet jeśli teraz 
ich nie dostrzegamy. Na przy-
kład to, że obecnie ktoś czuje 
się spełniony oglądając filmy 
pornograficzne, nie oznacza 
przecież, iż nie wynikną z tego 
w przyszłości problemy. Trud-
ności w relacjach z płcią prze-
ciwną, przedmiotowe traktowa-
nie kobiet, uzależnienie od tego 
typu treści – oto potencjalne 
konsekwencje. Wiara więc wzy-
wa do odpowiedzialności – to, 

Doskonale widać to, 
kiedy przyglądniemy 
się bliżej niektórym 
nastoletnim 
ludziom, którzy, 
poszukując własnego 
sposobu życia, tak 
naprawdę kopiują 
wzory zaczerpnięte 
z popkultury. 
W sporej części 
słuchają oni tej samej 
muzyki, oglądają 
te same seriale 
na Netflixie i te same 
nagrania z Tik-Toka.

co robimy, ma realny wpływ na 
nas, innych ludzi i świat.

Autentyczność rodem 
z TikToka to kopiowanie 
modnych wzorców
Viktor Frankl, austriacki psychia-
tra żydowskiego pochodzenia, 
w czasie wojny będący więźniem 
obozów koncentracyjnych, pisał, 
że każdy człowiek musi odkryć 
swoje wyjątkowe powołanie lub 
misję, której celem jest wykona-
nie konkretnego zadania. Jeśli 
bowiem nie mamy świadomo-
ści celu, dla którego warto by-
łoby żyć, jeśli nie wiemy, co jest 
sensem naszego życia, to wtedy 
ogarnia nas poczucie pustki egzy-
stencjalnej. Człowiek znajdujący 
się w takim stanie, sam nie wie, 
w jaki sposób chciałby postąpić, 
dlatego albo postępuje tak jak in-
ni, albo robi wyłącznie to, czego 
inni od niego oczekują.

Doskonale widać to, kiedy 
przyglądniemy się bliżej nie-
którym nastoletnim ludziom, 
którzy, poszukując własnego 
sposobu życia, tak naprawdę 
kopiują wzory zaczerpnięte 
z popkultury. W sporej części 
słuchają oni tej samej muzyki, 
oglądają te same seriale na Net-
flixie i te same nagrania z Tik-
Toka, a następnie powielają za-
obserwowane w tych mediach 
sposoby postępowania.

Podobnie jest z członkami 
różnego rodzaju subkultur. Są 
oni często przekonani o tym, 
że podążają zupełnie własną, 
indywidualną ścieżką życia, nie 
zauważając, iż w rzeczywisto-
ści rezygnują z bycia sobą na 
rzecz przynależności do grupy, 
ze strony której pragną akcepta-
cji. Dzieje się tak, ponieważ jeśli 
nie wiemy, co jest sensem życia, 
nie jesteśmy w stanie być praw-
dziwie autentycznymi, a zamiast 
tego wyłącznie naśladujemy za-
chowania większości ludzi.

 Odwołując się do „Etyki au-
tentyczności” Charlesa Taylora 

wówczas spełnianie określonych 
praktyk religijnych nie będzie 
dla niego czymś narzuconym 
z zewnątrz, ale możliwością 
realizacji jego wewnętrznego 
pragnienia. W przeciwnym wy-
padku uczestnictwo w rytuałach 
rzeczywiście może stanowić 
ograniczenie naszej autentycz-
ności, pozostając tylko pustą, 
zewnętrzną formą religijności.

Wiara umożliwia 
prawdziwy „postęp”
Przed ludźmi pragnącymi pozo-
stać autentycznymi staje także 
obawa, że religia wymusi na ich 
życiu konieczność powrotu do 
przeszłości, konieczność „co-
fania się do średniowiecza”. 
Jest to jednak obawa nie ma-
jąca odbicia w rzeczywistości. 
Wiara wcale nie jest patrzeniem 

Wspólnota 
w Taizé

Wnętrze 
kościoła 
w Taizé
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To naprawdę epokowe 
zdarzenie i nic dziw-
nego, że podczas uro-
czystości padały po-

dziękowania, gratulacje, słowa 
o wdzięczności i wzruszeniu. 
Jako osobie zajmującej się te-
matem budowy nowych obiek-
tów dla Polonii od ponad 21 lat 
towarzyszyły mi tego dnia jed-
nak nieco inne uczucia. Przede 
wszystkim uczucie ulgi, ale także 
refleksji, dlaczego to musiało 
trwać aż tyle czasu?

Czy to wreszcie koniec?
Pamiętam, jakby to było wczo-
raj, radość z uzyskanego w 2000 
roku pozwolenia na budowę 
nowoczesnej hali koszykarskiej 
według znakomitego projektu 
śp. Architekta Stefana Kuryłowi-
cza (Polska Po Godzinach pisała 
o tym w numerze czerwcowym), 
pamiętam ponure lata 2006-2018, 
gdzie jakiekolwiek próby starań 
i inicjatyw w tym względzie od-
suwane były na bok i traktowa-
ne jako zamach na błogi spokój 
warszawskiego magistratu. By 
oddać zadość sprawiedliwości, 
trzeba przypomnieć o moderni-
zacji obiektów istniejących i bu-
dowie zadaszenia głównego, jakie 
miały miejsce w latach 2006-2007 
i o zapowiedziach ówczesnej Pani 
Prezydent, że „do 2010 roku Polo-
nia będzie miała nowy stadion, 
halę i obiekty towarzyszące”. 

Trudno też zapomnieć, ile wy-
siłku, trudów i zabiegów kosz-
towało doprowadzenie do listo-
padowego finału rozstrzygnię-
tego już w 2019 roku konkursu 
architektonicznego. Zastanawiam 
się, dlaczego zmarnowano tyle 
czasu, ale ponieważ koniec wień-
czy dzieło, chciałbym zamknąć 
ten okres z uczuciem ulgi wła-
śnie i z nadzieją, że nic już nie 
zatrzyma rozpoczętego procesu. 
Wierzę w szczere intencje władz 
miejskich. Jedyna rzecz, która 

n SPORT

Traugutta, klub nie potrzebuje ko-
lejnego parku na swoim terenie. 

Fajnie byłoby mieć duży plac 
wokół historycznej fontanny, ale 
są już w Warszawie place miejskie 
(chociażby planowany pod Pała-
cem Kultury i Nauki), a Polonia 
potrzebuje przede wszystkim po-
wierzchni na halę do koszykówki 
i zaprojektowania jej w sposób 
umożliwiający uzyskanie maksy-
malnej pojemności. Oczywiście 
potrzebne jest miejsce na restau-
rację i kawiarnię klubową, ale 
sklepy odzieżowe to już przesada. 
Są piękne pasaże handlowe przy 
nieodległej ulicy Moliera, gdzie 
można się zaopatrzyć w najnow-
sze marki modowe, a przy Kon-

mnie martwi to zapowiadany 
termin rozpoczęcia budowy na 
2024 rok. To termin abstrakcyjny 
z punktu widzenia standardów 
przeprowadzania tego rodzaju 
przedsięwzięć, a także bardzo nie-
bezpieczny z punktu widzenia ka-
lendarza wyborczego. Nie wdając 
się w polityczne rozważania, start 
prac w 2023 roku byłby dużo bar-
dziej wiarygodny, jak najbardziej 
możliwy z powodów prawnych 
i organizacyjnych, a więc trzeba 
robić wszystko, żeby zgodnym 
wysiłkiem do tego doprowadzić.

Względy sportowe 
najważniejsze
Innym uczuciem, które towarzy-
szyło mi podczas wsłuchiwania 
się w oficjalne przemówienia 
podczas uroczystości podpisa-
nia umowy była zaduma, jak 
bardzo mocno w nasze życie 
społeczne, publiczne, a także 
sportowe, wtargnęła ideologia. 

To prawda, że poświęcono 
nieco uwagi i czasu dorobkowi 
KS Polonia Warszawa, dokona-
niom jego sportowców, przeka-

zano wyrazy uznania za wysiłki 
jego obecnych włodarzy na rzecz 
przywrócenia dawnej świetności 
poszczególnych sekcji. Wskaza-
no, że wznowienie prac moder-
nizacyjnych było możliwe dzię-
ki pojawieniu się partnera po 
stronie klubu w osobie nowego 
właściciela klubu piłkarskiego, 
podkreślono sukcesy koszykarek 
oraz plany związane z reaktywa-
cją sekcji koszykówki męskiej. 
Jednocześnie jednak można było 
odnieść wrażenie, że wszystkie 
te kwestie są dodatkiem, a w naj-
lepszym razie uzasadnieniem, 
dla budowy „nowego fragmentu 
Śródmieścia, zielonego, pełne-
go kawiarni, atrakcji i fontann”. 

Nikt nie jest przeciwny zielo-
nej, zrelaksowanej i inkluzyw-
nej Warszawie. Uważam jednak, 
że w przypadku najstarszego 
klubu sportowego Warszawy, 
wszystkie względy dotyczące je-
go infrastruktury powinny być 
podporządkowane potrzebom 
sportowym, zarówno bieżącym 
jak i rozwojowym. Jest już w naj-
bliższym sąsiedztwie klubu Park 

30 listopada, w pamiętającej lata 50-te ubiegłego wieku koszykarskiej hali KS Polonia Warszawa przy Konwiktorskiej 6, odbyła się 
skromna, ale bardzo miła i ważna uroczystość. Prezydent miasta st. Warszawy Rafał Trzaskowski i wiceprezydent Renata Kaznowska 
podpisali tak długo wyczekiwaną przez społeczność klubową umowę z pracownią architektoniczną JSK na zaprojektowanie nowego 
kompleksu klubowego. W jego skład wejdzie stadion piłkarski na 15500 widzów, hala koszykarska o pojemności 2000 osób i tak 
zwany Budynek Wsparcia Sportu, pod którym (a także pod halą i centralnym placem z fontanną) znajdzie się parking na blisko 
800 samochodów.

Polonia Warszawa  
będzie miała swój nowy dom

wiktorskiej powinno być przede 
wszystkim miejsce dla szachi-
stów, pływaków, lekkoatletów, 
bokserów i „cyklistów”. 

Cieszmy się zatem z tego, co 
udało się już osiągnąć, ale teraz 
wspólnym wysiłkiem urzędni-
ków, projektantów i społeczności 
klubowej spowodujmy, że w tym 
historycznym, przekazanym klu-
bowi w 1925 roku, miejscu po-
wstanie na jego 100 lecie (pierw-
sze obiekty dla Polonii budowane 
były przy Konwiktorskiej w la-
tach 1926-1928) prawdziwy Dom 
Polonijnej Rodziny, zapewniający 

komfortowe warunki funkcjo-
nowania wszystkich jej sekcji, 
a także właściwe podstawy do 
dalszego, sportowego, rozwoju. 

Tak jak to się właśnie wyda-
rzyło w przypadku honorowego 
i legendarnego Prezesa klubu 
Pana Jerzego „Pekina” Piekarzew-
skiego i jego zakończonej dzięki 
Miastu st. Warszawa i Urzędowi 
Dzielnicy Śródmieście kilkudzie-
sięcioletniej, bezdomnej tułacz-
ce. Niech to samo wydarzy się 
w przypadku jego ukochanego 
klubu, ukochanego także przez 
pokolenia warszawiaków pod-
czas jego 110 letniej historii. z

Jarosław Popiołek

Uroczyste podpisanie umowy na projekt nowego kompleksu klubowego

Wiceprezydent Renata Kaznowska z działaczami Polonii Warszawa.



grudzień 20218 POLSKA PO GODZINACH

Z końcem listopada 
formalnie zakoń-
czy się trwający po-
nad trzy lata projekt 

PROM, którego liderem jest Fe-
deracja Polskich Banków Żyw-
ności (FPBŻ), a partnerami: 
Instytut Ochrony Środowiska 
– PIB (IOŚ-PIB), Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie (SGGW), Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) oraz Polskie Towarzy-
stwo Technologów Żywności 
(PTTŻ). Projekt był finansowa-
ny przez NCBR.

Prekursorskie badania
W jego pierwszej, badawczej fa-
zie, dwa zespoły badawcze IOS-
-PIB oraz SGGW przeprowadzi-
ły w 2019 r. badania, których 
celem było oszacowanie ilości 
marnowanej żywności w Pol-
sce. „Analiza została przepro-

n EKONOMIA

Polacy w ciągu roku marnują 
niemal pięć milionów ton żywności
Polacy w ciągu roku marnują niemal pięć milionów ton żywności – wynika z pierwszych tego typu badań, 
przeprowadzonych w Polsce. Więcej niż połowa zmarnowanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych.
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wadzona w ogniwach: produk-
cja podstawowa (pozyskiwanie 
surowca), przetwórstwo, trans-
port i magazynowanie, handel, 
gastronomia i gospodarstwa do-
mowe (konsumenci)” – poinfor-
mowała prof. dr hab. Danuta 
Kołożyn-Krajewska, kierownik 
Zakładu Higieny i Zarządzania 
Jakością Żywności z Instytutu 
Nauk o Żywieniu Człowieka 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, kie-
rownik projektu PROM.

Badania pokazały, że łącz-
na, oszacowana wielkość strat 
to prawie 5 mln ton żywności 
rocznie. „W zasadzie ucieszyli-
śmy się, że nie jest to 9 mln ton, 
gdyż takie dane były podawane 
dotychczas. Trzeba jednak za-
znaczyć, że do czasu realizacji 
projektu PROM nie wykonano 
w Polsce tak kompleksowych 
badań na temat skali marno-

trawstwa żywności” – podkreśli-
ła profesor Kołożyn-Krajewska.

Dodała, że jest to pierwsza 
tego typu inicjatywa badawcza 
w naszym kraju. Zastrzegła też, 
że uzyskane szacunki mogą być 
obarczone błędem ze względu na 
trudności w pozyskaniu danych, 
szczególnie z niektórych sekto-
rów i zbyt małą próbę badawczą.

Marnujemy najwięcej 
w domu
Badania wskazują jednoznacz-
nie na największy, 60-procento-
wy udział gospodarstw domo-
wych w marnowaniu żywno-
ści, natomiast produkcja i prze-
twórstwo żywności to łącznie 
30 proc. Podczas transportu 
i magazynowania marnuje się 
mniej niż 1 proc. Handel odpo-
wiada za straty na poziomie ok. 
7 proc. a gastronomia niewiele 
powyżej 1 proc.

„Bardzo nas zmartwił fakt, 
że konsumenci odpowiadają 
za ponad 60 proc. zmarnowa-
nej żywności. Do wyrzucania 
produktów spożywczych z róż-
ną częstotliwością przyznaje 
się 37,2 proc. Polaków, a goto-
wych niespożytych posiłków – aż 
70,3 proc.” – stwierdza profesor 
Kołożyn-Krajewska.

Jak zaznacza, trudno jedno-
znacznie stwierdzić, czy pro-
blem w skali ostatnich lat się na-
sila, czy słabnie. „Z jednej strony 
obserwuje się większe zaintere-
sowanie konsumentów zacho-
waniem pro-środowiskowym, 
z drugiej wciąż za mało uwagi 
przywiązuje się do marnowania 
żywności” – dodaje profesor.

Jej zdaniem „brak aktualnych 
danych utrudniało opracowanie 
i wdrożenie działań prowadzą-
cych do ograniczenia skali mar-
notrawstwa i strat”. „Na każdym 

Badania wskazują 
jednoznacznie 
na największy, 
60-procentowy 
udział gospodarstw 
domowych 
w marnowaniu 
żywności, natomiast 
produkcja 
i przetwórstwo 
żywności to łącznie 
30 proc. Podczas 
transportu 
i magazynowania 
marnuje się mniej 
niż 1 proc. Handel 
odpowiada za straty 
na poziomie ok. 7 proc. 
a gastronomia niewiele 
powyżej 1 proc.
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z etapów są możliwości realne-
go ograniczenia strat” – zauwa-
ża ekspertka.

Jak nie marnować 
żywności
Co można zrobić, aby nie marno-
trawić aż tyle żywności? Według 
autorów badania zmniejszaniu 
skali marnotrawstwa sprzyja 
edukacja, rozwiązania systemo-
we i kampanie społeczne.

„Edukacja, edukacja, eduka-
cja. W zasadzie nie ma innego 
sposobu” – mówi profesor Ko-
łożyn-Krajewska. „Kraje, w któ-
rych przeprowadzono działania 
uświadamiające, edukacyjne 
kampanie społeczne, warsztaty, 
wdrożono aplikacje pomagające 
nie marnować żywności itp., 
zanotowały zmniejszenie skali 
marnotrawstwa” – dodała.

Światowym liderem w dzie-
dzinie walki z marnotrawstwem 
żywności jest Francja, gdzie 
wprowadzono szereg rozwiązań 
prawnych i rygorystyczne prze-
pisy dotyczące marnotrawienia 
żywności, które mają ograni-
czyć ten problem o połowę do 
roku 2025.

„Francuski model walki 
z marnotrawstwem jest syste-
mem nakazowym, wprowadza-
jącym kary i mandaty w odnie-
sieniu do kanału dystrybucji. 
Francuskie supermarkety o po-
wierzchni powyżej 400 m2 są 
zobowiązane przekazywać w da-
rze żywność ‚dobrej jakości’, 
której termin ważności zbliża 
się ku końcowi, instytucjom 
charytatywnym oraz bankom 
żywności. Te z kolei muszą za-
wierać umowy o współpracy 
z organizacjami humanitarny-
mi w celu przekazywania da-
rów żywnościowych” – czytamy 
w „Strategii racjonalizacji strat 
i ograniczania marnotrawstwa 
żywności”, która została przygo-
towana w ostatnim, końcowym 
etapie projektu PROM przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa.

Profesor Kołożyn-Krajewska 
podkreśliła, że istotne w ogra-
niczeniu skali marnotrawienia 
żywności jest przekazywanie 
żywności bezpiecznej do spo-
życia dla osób potrzebujących, 
np. poprzez Banki Żywności. 
Np. Włosi nie stosują kar i przy-
musów, a wykorzystują w swo-
im prawie system zachęt do 
przekazywania żywności na 
cele charytatywne. W 2003 
roku wprowadzono we Wło-
szech ustawę zwaną Prawem 
Dobrego Samarytanina, która 
stworzyła nowe możliwości dla 

pozyskujących żywność orga-
nizacji pozarządowych, w tym 
banków żywności.

„Konieczne są także kampa-
nie społeczne promujące nie 
marnowanie żywności, zero 
waste itp.” – zauważa profesor 
Kołożyn-Krajewska. W ramach 
projektu PROM została przepro-
wadzona taka kampania pod 
hasłem „Jedz bez wyrzutów”. 

Najczęściej wskazywanym po-
wodem wyrzucania żywności 
przez konsumentów, jest jej ze-
psucie (65,2 proc. wskazań). Jako 
kolejne powody marnowania 
żywności są wskazywane: prze-
oczenie daty ważności (42 proc. 
wskazań), przygotowanie zbyt 
dużej ilości jedzenia (26,5 proc. 
wskazań), czy zbyt duże zakupy 
(22,2 proc. wskazań).

Nie kupuj bezmyślnie!
Powody wyrzucania żywności 
wskazują, że jednym z kluczo-
wych czynników sprzyjającym 
jej wyrzucaniu jest nieodpo-
wiednie przygotowanie się do 
zakupów oraz same zakupy. Tyl-
ko czterech na dziesięciu doro-
słych Polaków przed zakupami 
ma w zwyczaju sprawdzenie za-
wartości lodówki (41,9 proc.), 
czy przygotowanie listy nie-
zbędnych produktów (39 proc). 

W związku 
z tym liczna 
grupa konsu-
mentów przy-

znaje się do re-
gularnego (od-

powiedzi zawsze 
lub zazwyczaj) na-

bywania produktów, 
których wcześniej nie 

planowano (18,9 proc.) oraz 
robienia zakupów „na zapas” 
(16,7 proc.).

Jednocześnie połowa Pola-
ków przyznaje, że nigdy nie 
nabywa produktów, które są 
pełnowartościowe, ale trochę 
gorzej wyglądają, np. małych, 
niekształtnych warzyw bądź 
owoców (50,9 proc.) lub pro-
duktów w zdeformowanych opa-
kowaniach (50,3 proc.).

Tylko 31 proc. naszego spo-
łeczeństwa przyznaje, że regu-
larnie układa produkty w szafce/
lodówce uwzględniając ich daty 
ważności, tj. najbliżej drzwi te 
produkty, które tę datę mają naj-
krótszą (FIFO first in – first out, 
czyli „pierwsze weszło – pierw-
sze wyszło”). Prawie 42 proc. Po-
laków twierdzi, że zdarza im się 
dbać o odpowiednie ustawienie 
produktów w czasie przechowy-
wania. A 26,8 proc. responden-
tów zupełnie nie przywiązuje do 
tego uwagi.

Jednocześnie konsumenci nie 
rozróżniają dat umieszczanych 
na opakowaniu. Tylko 36 proc. 
konsumentów wie, że data „naj-
lepiej spożyć przed” oznacza 
termin gwarantowanej przez 
producenta jakości żywności – 
i że produkt może być po upły-
wie tego terminu spożyty. Na-
tomiast data „należy spożyć do” 

cha żywnościowego, począwszy 
od produkcji podstawowej (rol-
nictwo), poprzez magazynowa-
nie, przetwórstwo, transport, 
dystrybucję oraz konsumpcję, 
co oznacza, że wymaga podej-
ścia systemowego”.

Jak zaznaczono, „w całym 
łańcuchu żywnościowym każ-
dy z uczestników jest odpowie-
dzialny za marnowanie żywno-
ści, więc także każdy powinien 
podejmować inicjatywy mające 
na celu ograniczenie ilości strat 
i marnotrawstwa żywności”.

Organizacja Narodów Zjedno-
czonych ds. Wyżywienia i Rol-
nictwa (Food and Agriculture 
Organization of the United Na-
tions, FAO) podaje, że na świecie 
co roku marnuje się 1,3 mld ton 
żywności nadającej się do spo-
życia, co stanowi 1/3 produko-
wanej żywności.

Według szacunków w Unii Eu-
ropejskiej marnuje się rocznie 
88 mln ton żywności, średnio 
173 kg na mieszkańca. Ilość ta 
stanowi ekwiwalent 20 proc. ca-
łej produkcji żywności w Unii 
Europejskiej. Straty sięgają 
143 mld euro rocznie. Gospo-
darstwa domowe odpowiadają 
za niemal 47 mln ton wyrzu-
canego jedzenia o wartości ok. 
98 mld euro rocznie.

Kraje członkowskie ONZ, 
zgodnie z celem przyjętym 
w Agendzie na rzecz Zrówno-
ważonego Rozwoju 2030, zobo-
wiązały się m.in. do działania, 
które ograniczy o 50 proc. ilości 
marnowanej żywności do 2030 
roku. z

Anna Mikołajczyk-Kłębek
www.naukawpolsce.pap.pl

Według szacunków 
w Unii Europejskiej 
marnuje się rocznie 
88 mln ton żywności, 
średnio 173 kg 
na mieszkańca. 
Ilość ta stanowi 
ekwiwalent 20 proc. 
całej produkcji 
żywności w Unii 
Europejskiej. Straty 
sięgają 143 mld euro 
rocznie.

oznacza termin przydatności do 
spożycia. Ponad 60 proc. konsu-
mentów nie rozróżnia tych dat.

Ciekawe jest – zauważają 
eksperci – że główne przyczyny 
marnotrawstwa żywności to po-
zostawianie przez konsumentów 
niedojedzonych porcji. „Zasko-
czyła nas stosunkowo niewiel-
ka skala marnowania żywności 
w gastronomii. Wiemy jednak, 
że jest to wartość niedoszaco-
wana” – komentuje profesor 
Kołożyn-Krajewska. Tutaj także 
potrzebna jest edukacja konsu-
mentów i namawianie ich do 
zabierania ( jeśli jest to możliwe) 
resztek z własnego talerza, które 
nadają się do późniejszej kon-
sumpcji.

We Włoszech wypromowa-
no nawyk zabierania do domu 
niedokończonego posiłku za-
mawianego w restauracji. „Kie-
dyś taki zwyczaj był rzadkością, 
jednak teraz stał się wynikiem 
zmiany kulturowej wśród osób 
o wyższych dochodach, które 
chcą oszczędzać żywność nie 
tyle z potrzeby, co z niechęci do 
marnowania. W restauracjach 
oficjalnie wprowadzono torby na 
żywność na wynos tzw. family 
bag” – czytamy w „Strategii ra-
cjonalizacji strat i ograniczania 
marnotrawstwa żywności”.

W dokumencie, który jest – 
jak zaznaczają jego autorzy – 
swego rodzaju diagnozą obec-
nego stanu, pokazaniem rozwią-
zań funkcjonujących w innych 
państwach UE i zawiera szereg 
rekomendacji wynikających 
z badań, zapisano, że „straty 
i marnotrawstwo żywności są 
zagadnieniem złożonym i obej-
mującym wszystkie etapy łańcu-
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Kilka lat temu przekonywał pan, 
że polska Wigilia powinna zna-
leźć się na liście niematerialnego 
dziedzictwa UNESCO. Udało się 
ją tam umieścić?
Jeszcze nie. Wpisanie zwyczaju 
na tę światową listę to wielka ak-
cja i to polski rząd musi zgłosić 
taką inicjatywę. Pomysł kiełkuje 
od kilku lat. Popchnął mnie do 
niego Xavier Debeni, a wspierają 
koledzy z Europejskiego Insty-
tutu Historii i Kultury Żywności 
w Tours, który został powołany 
przez tamtejsze władze, aby wpi-
sać na listę UNESCO kuchnię 
francuską. Ostatecznie udało się 
umieścić nie tyle „kuchnię”, co 
„gastronomiczny posiłek Fran-
cuzów”. Zresztą nie tylko Wigi-
lia, ale też inne polskie tradycje 
kulinarne – jak kultura pierni-
karska czy podawanie gęsiny 
na świętego Marcina – moim 

n RELIGIA I KULTURA

Zupełnie inna Wigilia
O tym, co jedzono w dawnej Polsce, czy bóbr jest zwierzęciem i czy polska Wigilia powinna znaleźć się na liście 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO opowiada profesor Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, specjalizujący się w historii kultury, kuchni i jedzenia.

zdaniem też można by zgłosić 
do spisu UNESCO.

W Polsce trochę mniej „poważ-
nie” traktujemy kulturę kulinar-
ną niż Francuzi.
Często też nie rozumiemy, jak moc-
no jest ona zakorzeniona w tradycji 
i z czego wynika. A nie jest ona 
tylko reliktem przeszłości, Wigilia 
współgra przecież ze współczesny-
mi trendami – na przykład ogra-
niczeniem konsumpcji mięsa czy 
jedzeniem sezonowych potraw.

Zakładając, że udałoby się wpi-
sać kolację wigilijną na listę 
UNESCO, jakie potrawy znala-
złyby się w menu?
Żadne.

?!
Jest to lista światowego dzie-
dzictwa niematerialnego, 

a jedzenie jest jak najbardziej 
materialne. Wyjątkowe są tu-
taj konkretne zasady czy też 
zwyczaje związane z Wigilią – 
sposób świętowania w czasie 
postu, a konkretnie robienie 
z postnych potraw odświętne-
go, wyjątkowego menu, a także 
wiedza i techniki kulinarne. 
Chodzi też o połączenie sezo-
nowości, zgodności z rytmem 
przyrody, z tradycjami religij-
nymi i podtrzymywaniem więzi 
społecznej. To było istotne też 
w „gastronomicznym posiłku 
Francuzów” – jest to rytuał, 
który łączy ludzi. Ale potra-
wy na pewno by się pojawiły 
w opisie polskiej Wigilii jako 
egzemplifikacja: mogłaby to być 
na przykład siemieniotka (zupa 
z nasion konopii), którą je się na 
Śląsku czy w Wielkopolsce, ku-
tia ze wschodnich rejonów Pol-

ski, karp, kapusta z grzybami, 
barszcz czy zupa migdałowa.

Czyli każdy region Polski ma 
swoje potrawy, a wspólna i je-
dyna w swoim rodzaju jest ko-
lacja wigilijna rozumiana jako 
posiłek?
Niezupełnie. Gdy dziś mówimy 
„wigilia”, wiemy, że chodzi o 24 
grudnia, dzień poprzedzający 
Boże Narodzenie. Jeszcze jakieś 
dwieście lat temu nikt by nie 
wiedział, o której wigilii pani 
mówi, bo zwyczaj poszczenia 
w przeddzień ważnego świę-
ta był powszechny. Była więc 
wigilia Obrzezania Pańskiego, 
która wypadała 31 grudnia, wi-
gilia Trzech Króli 5 stycznia i tak 
dalej. Poszczono też w soboty, 
bo poprzedzały świąteczną nie-
dzielę, choć oczywiście nie szy-
kowano co tydzień specjalnego 

menu. Inwencją popisywano się 
tylko przed większymi święta-
mi. Jan Szyttler, autor pierw-
szej masowo wydanej książki 
kucharskiej, pisze, że na wigilię 
Bożego Narodzenia trzeba podać 
szczupaka, nawet najlichszego, 
z szafranem.

No właśnie, czy wiadomo, co 
w dawnych czasach – choć jest 
to oczywiście pojęcie nieprecy-
zyjne – jadano podczas wigilii 
Bożego Narodzenia?
Spodziewamy się, że ponieważ 
Wigilia jest polską tradycją, to 
kiedyś jadano mniej więcej to 
samo, co dziś. Niezupełnie tak 
było, choć też były to potrawy 
sezonowe i lokalne. Z moich 
badań wynika, że istniały dwie 
linie dawnego postnego święto-
wania przez jedzenie. Pierwsza 
to post ludzi bogatych, na przy- fo
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Wigilia na Syberii, Jacek Malczewski, 1892
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kład szlachty i księży. Spożywali 
oni bardzo dużo ryb, głównie 
słodkowodnych; morskie były 
raczej niedostępne, nie transpor-
towało się wtedy niekonserwo-
wanej żywności. Elita jadała więc 
świeże ryby, takie jak szczupak, 
karp, jesiotr, łosoś wiślany czy 
certa, dziś zapomniana, tłusta 
ryba z rodziny karpiowatych – ale 
też przetworzone, na przykład 
sztokfisza, czyli suszoną rybę, 
najczęściej dorsza. Popularna 
była też suszona bieługa, dziś 
niezwykle rzadka, bo jako ludz-
kość wygubiliśmy ten gatunek 
niemal do szczętu. Do lokalnych 
produktów dodawano sprowa-
dzane znad Morza Śródziemnego 
rodzynki, orzechy włoskie, pinio-
we, kandyzowane czy suszone 
owoce. Do Polski przywożono 
też kiszone cytryny, typowe dla 
kuchni magrebskiej. Druga linia 
to post uboższych warstw spo-
łecznych. Jeśli jedzono ryby, to 
solone śledzie albo sztokfisze. Do 
tego groch, w postaci na przykład 
lekkiej zupy – nie z kiełbasą czy 
boczkiem, ale w formie lekkie-
go przecieru, z grzybami – albo 
grochowe placki, baby, rogale: 
zarówno słodkie, jak i niesłodkie. 
Podawano też barszcz, głównie 
z kiszonych buraków, ale czasem 
mieszany z zakwasem mącznym, 
na którym robimy dziś typowy 
dla Wielkanocy żur. W menu po-
jawiała się też zupa z suszonych 
śliwek z grzybami. U Stanisława 
Czernieckiego (autor ”Compen-
dium ferculorum”, pierwszej pol-
skiej książki kucharskiej wyda-
nej w 1682 roku) można wśród 
postnych specjałów znaleźć ryby 
w sosie piernikowym albo rybną 
czerninę przygotowywaną mię-
dzy innymi z krwi karpia, piwa 
i soku wiśniowego.

Czy niejedzenie mięsa było 
powszechnym przedświątecz-
nym zwyczajem? Niedawno 
rozmawiałam z szefem kuchni 
z Podlasia, który twierdzi, że 
w jego okolicach Wigilia nie była 
postna, bo jadano na przykład 
ogony bobrowe.
Ależ tu nie ma sprzeczności.

Jak to? Przecież post polega na 
wykluczeniu z diety mięsa.
Według naszych pradziadów to 
była potrawa postna. W daw-
nych czasach nie można było 
w czasie przedświątecznym 
spożywać produktów po-
chodzących od zwierząt 
„gorącokrwistych”, bo 
miały one dodawać ani-
muszu, gwałtowności, 
wzmacniać skłonność 
do popełniania grze-

chu. Zakazane były więc między 
innymi: wieprzowina, baranina, 
wołowina, ale też jajka, masło 
i przetwory mleczne. Postne 
były potrawy przygotowywane 
ze stworzeń „zimnokrwistych”, 
takich jak ryby, ślimaki, żaby, 
niektóre ptaki wodne oraz bobry 
właśnie. Taki podział pochodzi 
z IV wieku, nie z nauk później-
szego Linneusza, więc dziś taka 
logika może nas dziwić.

Mnie raczej dziwi obecność zupy 
migdałowej na polskim stole: 
ani to lokalne, ani sezonowe.
Menu wigilijne łączyło lokal-
ność z egzotyką, jak wspomnia-
ny szczupak w sosie szafrano-
wym. Migdały były sprowadza-
ne z południa na zimną północ 
chrześcijańskiej Europy, aby 
dostarczyć potrzebnego tłusz-
czu. W świecie, gdzie nie ma 
rafinowanego oleju roślinnego 
czy oliwy, albo jest ona bardzo 
droga, a post zakazuje spożywa-
nia „gorącokrwistego” smalcu 

czy masła, brak tłuszczu był 
dotkliwy. W pochodzącej 

z XII wieku, jednej z naj-
starszych europejskich 
rękop i ś m i e n nych 
książek kucharskich 
jest nawet oddzielny 
rozdział poświęcony 
migdałom, z których 

robiono sosy, mleko, 
mąkę, przeciery, doda-

wano do octu. Podawana 
dziś modna kawa z mlekiem 

migdałowym nie jest więc ni-
czym nowym…

Migdały pojawiają się też w wi-
gilijnych potrawach etnicznych, 
jak ryba po żydowsku.
To nie jest tylko żydowska po-
trawa. Przepis na karpia z ro-
dzynkami i migdałami pojawia 
się u Czernieckiego, który zresz-
tą zapisał wiele słodko-ostrych 
potraw z ryb. Gdy w pewnym 
momencie w polskiej kuchni 
zerwano z orientalizmem, ta-
kie i inne staropolskie dania te 
zachowały się w izolowanych 
grupach takich jak Tatarzy, Ży-
dzi, Kaszubi czy Kurpie.

Skąd w ogóle pomysł, żeby włą-
czać do potraw egzotyczne przy-
prawy czy dodatki? Czy wynika 
to po prostu z ciągłej „wędrówki 
ludów” – najazdu barbarzyńców 
w średniowieczu czy innego 
rodzaju migracji ludności?
Nie tylko. Potrzeba, żeby wyróż-
nić się przez jedzenie, pojawiła 
się już w czasach starożytnego 
Rzymu. Pierwszym etapem było 
spożywanie większych ilości je-
dzenia, ale ile można jeść więcej? 
Potem sprowadzano produkty 
nieznane, pochodzące z inne-
go świata – suszone owoce czy 
przyprawy. Gdy pojawiły się ogra-
niczenia związane z nakazami 
religijnymi, ludzie bogaci starali 
się uprzyjemniać sobie ten okres, 
nie łamiąc jednocześnie zasad 
postu, na przykład dodając spro-
wadzany z Indonezji cukier. Dziś 
ta egzotyka nie wzrusza, ale pa-
miętajmy, że w dawnych czasach 
jedzenie było niezwykle cenne, 
ludzie często pracowali całe ży-
cie za produkty żywnościowe. z

Ola Salwa

Dziennikarka i krytyczka filmowa. 
Kulturą zajmuje się od 2001 roku, 

współpracowała między innymi 
z „Przekrojem”, „Filmem”, „Polityką”, 

„Machiną”, „Elle”, „Twoim stylem”. 
Należy do FIPRESCI, zasiadała 

w jury festiwali w Toronto, Wiedniu, 
Salonikach i Sztokholmie. Przez cztery 

lata była programerką festiwalu 
Transatlantyk, stałym gościem 

„Tygodnika Kulturalnego” w TVP 
Kultura; jest współzałożycielką 

i redaktorką naczelną anglojęzycznego 
pisma promującego polskie kino 
„Polish Film Magazine”. Obecnie 

sprawuje funkcję szefowej działu 
polskiego w miesięczniku „Kino”, pisze 

dla portalu Cineuropa.org.
www.culture.pl

Druga linia to post 
uboższych warstw 
społecznych. 
Jeśli jedzono 
ryby, to solone 
śledzie albo 
sztokfisze. Do tego 
groch, w postaci 
na przykład 
lekkiej zupy – 
nie z kiełbasą 
czy boczkiem, 
ale w formie 
lekkiego przecieru, 
z grzybami – albo 
grochowe placki, 
baby, rogale: 
zarówno słodkie, 
jak i niesłodkie.
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W 350 najwięk-
szych spół-
kach giełdo-
wych w Sta-

nach Zjednoczonych średni 
dochód dyrektora generalnego 
w 2020 r. wyniósł 24,2 mln do-
larów – wynika z badania prze-
prowadzonego przez Economic 
Policy Institute, amerykański 
lewicowy think tank. Mowa tu 
o uposażeniu uwzględniającym 
nagrody w postaci akcji (gdy 
zostaną nabyte) oraz opcji na 
akcje (gdy zostaną spieniężo-
ne). To blisko 19-procentowy 
wzrost w stosunku do 2019 r. 
Przyczyniły się do niego zyski 
z akcji osiągane w czasie gieł-
dowej hossy.

Jakby tego było mało, ponad 
połowa ze 100 największych 
amerykańskich pracodawców 
znanych z tego, że źle płacą pra-
cownikom, dopuściła się nad-
użyć (obniżyła wskaźniki, za 
które należy się nagroda), aby 
w pandemicznym 2020 r. dać 
dyrektorom generalnym pod-

n BIZNES

Wyjątkowo wysokie wynagrodzenia 
menedżerów w USA
Od 1978 r. uposażenia dyrektorów generalnych największych spółek na Wall Street poszły w górę o ponad 
1300 proc. Jednocześnie płace pracowników tych spółek wzrosły tylko o 18 proc. O czym to świadczy?
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wyżkę o niemal 30 proc. „Pogląd, 
że jeden dyrektor generalny jest 
wart setki – jeśli nie tysiące – ra-
zy więcej niż pracownicy, zawsze 
był absurdalny. Obecnie, w środ-
ku kryzysu pandemicznego, kie-
dy pracownicy z pierwszej linii 
pokazują, jak niezbędni są dla 
gospodarki i zdrowia, jest szcze-
gólnie niedorzeczny” – czytamy 
w raporcie Institute for Policy 
Studies, innego lewicowego 
think tanku.

Trudno się z tym nie zgodzić. 
Weźmy znaną jak świat dług 
i szeroki The Coca-Cola Com-
pany. Żaden z członków kadry 
menedżerskiej nie osiągnął 
w zeszłym roku swoich celów 
premiowych, a mimo to wszy-
scy otrzymali premie za wyniki. 
Dyrektor generalny James Quin-
cey zainkasował łącznie 18 mln 
dolarów – ponad 1600 razy wię-
cej, niż wynosi przeciętne wy-
nagrodzenie pracownika spółki 
w ciągu roku. Ponadto w grudniu 
2020 r. Coca-Cola ogłosiła plany 
likwidacji 2200 (17 proc.) etatów.

Pozycja dyrektora 
generalnego spółki w USA
Mówiąc o stanowisku dyrekto-
ra generalnego, trzeba pamię-
tać, że w krajach anglosaskich 
spółki działają w systemie mo-
nistycznym – tzn. nie ma roz-
działu między organem kierow-
niczym i nadzorczym. Istnieje 
jeden organ – rada dyrektorów 
(board of directors), do którego 
kompetencji należy ustalanie 
strategii zarządczej, reprezen-
towanie spółki oraz nadzór nad 
prowadzeniem jej spraw. Jest on 
wybierany przez akcjonariuszy 
i odpowiada za ochronę ich in-
teresów.

W radzie dyrektorów za-
dania zarządcze oraz nadzor-
cze są rozdzielone między jej 
członków. Niezależni dyrektorzy 
niezarządzający (non-executive 
directors) nadzorują dyrektorów 
zarządzających. Do podstawo-
wych zadań tego ciała należy 
planowanie strategiczne i nad-
zór oraz przestrzeganiem zasad 
ładu korporacyjnego. Realizacją 

strategii nakreślonej przez radę 
dyrektorów zajmuje się powoły-
wany przez nią operacyjno-wy-
konawczy zarząd (management 
board) z dyrektorem general-
nym na czele. Rada spotyka się 
przynajmniej raz na kwartał, aby 
ustalać długoterminowe plany, 
omawiać sprawozdania finan-
sowe oraz nadzorować zarząd 
i dyrektora generalnego. Mocną 
stroną modelu monistycznego 
jest to, że członkowie rady dy-
rektorów mogą wpływać na spra-
wy spółki ex ante, czyli zanim 
zarząd podejmie decyzję, a nie 
reagować dopiero ex post, jak 
w modelu dualistycznym.

Spółki mają swobodę kształ-
towania relacji między dyrek-
torem generalnym a prezesem 
rady dyrektorów. Z tego powodu 
układ sił bywa różny, nawet w ra-
mach jednej branży. Dyrektor 
generalny i prezes rady dyrekto-
rów to często (choć nie zawsze) 
dwie różne osoby. Ponieważ za-
daniem rady dyrektorów jest 
ocena dyrektora generalnego 

i kadry kierowniczej wyższe-
go szczebla oraz ustalanie ich 
wynagrodzeń, oddzielenie ról 
dyrektora generalnego i prezesa 
eliminuje potencjalne konflik-
ty interesów. Jeśli stanowiska 
są rozdzielone, to prezes ściśle 
współpracuje z dyrektorem ge-
neralnym, choć nie odgrywa 
aktywnej roli w zarządzaniu co-
dziennymi operacjami.

Co wywindowało 
uposażenie 
kadry zarządzającej?
Podczas swojej pierwszej kam-
panii prezydenckiej Bill Clinton 
obiecał, że ograniczy rozpasa-
ne wynagrodzenia dyrektorów 
generalnych. Chciał, aby spół-
ki płacące im powyżej miliona 
dolarów ponosiły dodatkowy 
ciężar podatkowy. Ostatecznie 
w 1993 r. zwyciężył zgniły kom-
promis: spółki nie mogą odliczyć 
od CIT wynagrodzenia swoich 
dyrektorów generalnych powy-
żej miliona dolarów, chyba że jest 
to wynagrodzenie za osiągnięty 
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wynik (a nie uznaniowe). Skutek 
stworzenia takiej furtki prawnej 
był odwrotny do zamierzonego. 
Rady dyrektorów, a dokładniej 
funkcjonujące w nich komitety 
ds. wynagrodzeń, zmodyfikowa-
ły strukturę płac tych menedże-
rów w ten sposób, że zwiększyły 
komponent akcyjny oraz pre-
mie oparte na wynikach, a to 
oczywiście stymulowało wzrost 
dochodów dyrektorów general-
nych. Według Economic Policy 
Institute mediana ich rocznego 
wynagrodzenia w 1989 r. wy-
nosiła 2,7 mln dol.; w 1995 r. 
już 6,6 mln dol., a w 2016 r. 
13 mln dol.

W ciągu 42 lat (1978-2020) wy-
nagrodzenie dyrektorów gene-
ralnych wzrosło o 1300 proc., 
tj. ponad dwukrotnie szybciej 
niż główny indeks Wall Street, 
jakim jest S&P 500, oraz o nieca-
łe 350 proc. szybciej niż w przy-
padku bardzo małej grupy osób 
o ultrawysokich zarobkach. 
Najbardziej szokuje jednak 
nie wzrost ich uposażeń, lecz 
to, jak na tym tle przedstawia 
się niespełna 18-procentowy 
wzrost wynagrodzenia prze-
ciętnego pracownika między 
1978 a 2020 r.

Co ciekawe, poziom wyna-
grodzeń dyrektorów general-
nych w 2020 r. (24,2 mln dol.) 
przekroczył wynik sprzed 20 lat. 
Wówczas najwyższe uposaże-
nia (21,9 mln dol.) odnotowano 
w 2000 r., w kulminacyjnym mo-
mencie bańki dotcomów, która 
rozpoczęła się pod koniec lat 
90. Wynagrodzenia dyrektorów 
generalnych wkrótce potem spa-
dły, ale do 2007 r. odrobiły stra-
ty. Ponownie zmniejszyły się 
podczas krachu finansowego 
w latach 2008-2009. W dekadzie 
2009-2019, przypadającej na oży-
wienie stymulowane luzowa-
niem ilościowym, łączne uposa-
żenie dyrektorów generalnych 

wzrosło o ponad 100 proc. Tym, 
co tak je winduje, jest kompo-
nent związany z rynkiem kapi-
tałowym. Gdyby pominąć jego 
wzrost w czasie i wziąć pod uwa-
gę wynagrodzenie przyznane, 
czyli część gotówkową i część 
akcyjną według jej początko-
wej wyceny, to wzrost w ciągu 
tych 10 lat wyniósłby o jedną 
trzecią mniej. W tym samym 
okresie szeregowi pracownicy 
(zajmujący stanowiska nieme-
nedżerskie) 350 spółek będących 
przedmiotem badania Economic 
Policy Institute odnotowali śred-
ni roczny wzrost wynagrodzenia 
o zaledwie 7,6 proc.

Na wzrost płac dyrektorów 
generalnych można też patrzeć 
przez pryzmat straty zwykłych 
zjadaczy chleba, bo nadwyżka, 
którą inkasują ci menedżerowie, 
siłą rzeczy nie może pracować 
na wzrost płac w gospodarce. 
Autorzy wspomnianego raportu 
wyliczyli, że wzrost wynagro-
dzeń dla grupy niżej zarabiają-
cych, obejmującej aż 90 proc. 
zatrudnionych w Stanach Zjed-
noczonych, byłby w latach 
1979-2018 prawie dwukrotnie 
szybszy, gdyby nie pogłębiające 
się nierówności płac.

Poziomem dochodów dy-
rektorzy generalni deklasują 
nawet osoby o ultrawysokich 
zarobkach, stanowiące 0,1 proc. 
amerykańskiego społeczeństwa. 
W uproszczeniu można przyjąć, 
że wynagrodzenia członków tej 
elitarnej grupy odzwierciedlają 
rynkową wycenę ich umiejętno-
ści. Dyrektorzy generalni zara-
biają ponad sześć razy więcej. 
Ich płace są ściśle związane ze 
zmianami na giełdzie, 
a ta w dłuższej per-
spektywie ro-
śnie. W 2020 r. 
nagrody w po-
staci akcji 
i opcji na ak-

cje wyniosły 20,1 mln dol. i sta-
nowiły aż 83,1 proc. ich średnie-

go łącznego wynagrodzenia.
Po pierwsze ozna-
cza to, że waga 

komponentu 
a kc y j n e go 
jest o wiele 
większa niż 
waga kom-
p o n e n t u 
gotówkowe-

go. Po drugie, 
płaca dyrekto-

ra generalnego 
zależy de facto od na-

strojów na rynku kapitałowym, 
a nie od wyników finansowych 
zarządzanej przez niego spółki. 
Zważywszy na to, że obserwuje-
my bezprecedensową hossę na 
Wall Street, można z całą odpo-
wiedzialnością stwierdzić, że 
dyrektorzy, którzy dobrowolnie 
obniżyli swoje wynagrodzenia 
w geście pandemicznej solidar-
ności, bynajmniej nie stracili. 
Dość powiedzieć, że rynek ak-
cji (według indeksu S&P 500) 

niesienie stawek podatku od 
osób prawnych w spółkach, 
w których relacja płac dyrekto-
rów do płac pracowników jest 
najwyższa. Trzecia możliwość 
to ustalenie limitu wynagrodzeń 
i opodatkowanie kwoty powyżej 
tego limitu.

W Kongresie leży projekt usta-
wy o nadmiernych płacach dy-
rektorów generalnych. Zgodnie 
z nim spółki, w których stosunek 
między uposażeniem dyrekto-
rów generalnych a medianą pła-
cy pracownika przekracza 50:1, 
zostaną obłożone domiarem CIT: 
od 0,5 pkt. proc. do 5,0 pkt. proc., 
gdy proporcja wynosi 500:1. Jeśli 
ta ustawa zostanie przyjęta, do 
publicznej kasy trafi 15 mld dol. 
rocznie. Gdyby takie przepisy 
obowiązywały w 2020 r., słyn-
ny amerykański hipermarket 
Walmart, byłby winien państwu 
dodatkowy miliard dolarów, po-
dobnie jak np. Amazon.

Problem z podatkami jest 
dwojaki. Po pierwsze, spółki 
zawsze znajdą sposób na ta-
kie zmiany struktury łącznego 
uposażenia dyrektorów gene-
ralnych. Po drugie, większy CIT 
ogranicza możliwości wzrostu 
płac pracowników i w tym sen-
sie działa wbrew ich interesom. 
Niemniej jednak zastosowanie 
podatkowego kija i marchew-
ki to właściwy kierunek, nawet 
jeśli skutecznej redukcji zarob-
ków kadry menedżerskiej mogą 
dokonać tylko akcjonariusze. z

Grażyna Śleszyńska

W ciągu 42 lat (1978- 
-2020) wynagrodzenie 
dyrektorów 
generalnych wzrosło 
o 1300 proc., tj. ponad 
dwukrotnie szybciej 
niż główny indeks 
Wall Street, jakim jest 
S&P 500, oraz o niecałe 
350 proc. szybciej 
niż w przypadku 
bardzo małej grupy 
osób o ultrawysokich 
zarobkach.

wzrósł o 30 proc. od początku 
2020 r. Ilustracją coraz bardziej 
rentierskiego charakteru upo-
sażenia kadry zarządzającej, 
niemającego pokrycia we wzro-
ście produktywności spółki, jest 
wspomniany rozziew między 
ich wynagrodzeniami a płaca-
mi 0,1 proc. najlepiej zarabia-
jących Amerykanów.

Dyrektorzy rentierzy 
powinni płacić wyższe 
podatki
Autorzy cytowanego raportu 
wyciągają z powyższego wnio-
sek, że gdyby dyrektorzy gene-
ralni zarabiali mniej lub płacili 
większe podatki, nie miałoby 
to negatywnego wpływu na wy-
niki gospodarki ani na zatrud-
nienie. Sugerują, że wobec tak 
potężnych nierówności docho-
dowych, a jednocześnie braku 
gospodarczego uzasadnienia dla 
rozmiarów uposażenia zarzą-
dów wielkich spółek, należałoby 
część tych pieniędzy przywrócić 
społeczeństwu dzięki odpowied-
nio skrojonej polityce fiskalnej.

Najmniej inwazyjną, ale 
prawdopodobnie także najmniej 
skuteczną metodą ogranicza-
nia wzrostu wynagrodzeń ka-
dry kierowniczej byłyby zmiany 
w ładzie korporacyjnym przez 
zapewnienie reprezentacji pra-
cowników w zarządach spółek.

Poza tym w grę wchodzą trzy 
możliwości. Pierwsza polegałaby 
na podniesieniu krańcowej staw-
ki podatku dochodowego. To jed-
nak uderzyłoby w całą kategorię 
osób o ultrawysokich zarobkach, 
a nie tylko w zarządy potężnych 
spółek, bogacące się na sztucz-
nie pompowanych wzrostach 
akcji. Druga możliwość to pod-
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Skłonność do podejmo-
wania zachowań ryzy-
kownych jest charakte-
rystyczna dla okresu 

dorastania – i wiąże się z zaspa-
kajaniem potrzeb rozwojowych. 
„Nie oznacza to jednak, że każdy 
młody człowiek będzie podejmo-
wał taki sam zestaw zachowań 
ryzykownych i tak samo będzie 
się narażał” – powiedział dr Mar-
cin Szulc, profesor Uniwersytetu 
Gdańskiego, ekspert od procesu 
dorastania, który zajmuje się 
problematyką zagrożeń społecz-
nych, m.in. uzależnieniami.

Eksperymenty 
z używkami
Jednym z elementów, który mo-
że ułatwić podejmowanie zacho-
wań ryzykownych jest tempe-
rament, czyli zespół względnie 
stałych cech organizmu charak-
teryzujących się pewną dynami-
ką w czasie. „Mam tu na myśli 
tzw. temperamentalne czynniki 

n RODZINA

Relacja z dzieckiem chroni je przed 
zachowaniami ryzykownymi
Najpopularniejszą 
używką wśród 
młodzieży 
pozostaje 
alkohol. Ważnym 
czynnikiem 
chroniącym 
nie tylko przed 
uzależnieniem, 
ale i innymi 
zachowaniami 
ryzykownymi, 
jest zbudowanie 
dobrej relacji 
z dzieckiem – 
uważa dr Marcin 
Szulc, psycholog, 
profesor 
Uniwersytetu 
Gdańskiego.
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ryzyka, którymi może stać się 
każda cecha, czy też konfigu-
racja cech, która w połączeniu 
z innymi działającymi intensyw-
nie czynnikami może zwiększyć 
ryzyko pojawienia się między 
innymi zaburzeń zachowania. 
Na przykład zapotrzebowanie 
na stymulację może sprzyjać 
osiągnięciom sportowym, ale 
w połączeniu z innymi cecha-
mi może też sprzyjać łamaniu 
norm. Wiemy z badań, że oso-
by, u których ta skłonność jest 
większa, częściej podejmują się 
zachowań ryzykownych, czę-
ściej palą papierosy, używają 
narkotyków i alkoholu, częściej 
eksperymentują z różnymi nie-
bezpiecznymi zachowaniami 
a nawet łamią prawo. To czy tak 
się stanie również zależy od te-
go, jakie normy akceptowane są 
w danym otoczeniu” – twierdzi 
dr Marcin Szulc.

Z badań w szkołach Janusza 
Sierosłowskiego z Instytutu Psy-

chiatrii i Neurologii w ramach 
„European School Survey Project 
on Alcohol and Drugs” (ESPAD) 
opublikowanych w 2020 r. wyni-
ka, że najbardziej rozpowszech-
nioną substancją wśród młodzie-
ży pozostaje alkohol. W ciągu 
całego swojego życia w 2019 r. 
raz piło go 80 proc. badanych 
uczniów w młodszej grupie 
wiekowej (15-16 lat), a 92 proc. 
starszych uczniów (17-18 lat). 
Picie alkoholu jest na tyle roz-
powszechnione, że w ciągu mie-
siąca poprzedzającego badanie 
piło prawie 50 proc. 15-16-latków 
i ponad 70 proc. 16- i 17-latków.

Zdaniem dr Szulca „kluczem 
tzw. nowej profilaktyki jest wła-
śnie szukanie potencjałów tych 
czynników ochronnych, które 
pomogą przeciwstawić się po-
dejmowaniu zachowań ryzykow-
nych, a nie straszenie skutkami 
używania narkotyków, które na-
prawdę potrafią być tragiczne. 
To jednak droga donikąd, od lat 

straszymy a efekty są odwrotne 
od zamierzonych”.

W jego opinii „niezwykle waż-
nym czynnikiem chroniącym 
młodzież i dzieci przed podej-
mowaniem zachowań ryzykow-
nych, w tym sięganiem po alko-
hol, narkotyki, substancje psy-
choaktywne jest bezpieczna re-
lacja ze znaczącymi dla dziecka 
osobami”. Wiele badań wskazuje 
na „toksyczną” rolę samotności, 
szczególnie w pandemii dała 
się ona we znaki nastolatkom. 
Badania prowadzone w Skan-
dynawii i opublikowane w 2021 
roku w Journal of Environmen-
tal Research and Public Health 
wykazały, że samotność u mło-
dzieży wiąże się ze znacznym 
spadkiem samooceny, jakości 
życia i problemami ze zdrowiem 
psychicznym. W okresie dorasta-
nia bezpośrednie interakcje z ró-
wieśnikami są nieodzowne dla 
prawidłowego rozwoju psychicz-
nego i społecznego. Amy Orben 

Wiele badań wskazuje 
na „toksyczną” rolę 
samotności, szczególnie 
w pandemii dała 
się ona we znaki 
nastolatkom. 
Samotność 
u młodzieży wiąże się 
ze znacznym spadkiem 
samooceny, jakości 
życia i problemami 
ze zdrowiem 
psychicznym. 
W okresie dorastania 
bezpośrednie interakcje 
z rówieśnikami 
są nieodzowne 
dla prawidłowego 
rozwoju psychicznego 
i społecznego.
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wraz z zespołem zauważyła, że 
w tym trudnym czasie, to media 
społecznościowe łagodziły nieco 
konieczność zachowania dystan-
su społecznego. Podkreśliła jed-
nak, że nie zniwelują w całości 
skutków przymusowej izolacji.

„Przede wszystkim dla pra-
widłowego rozwoju człowieka 
niezwykle ważne jest zaspoka-
janie potrzeb i możliwości do-
konywania wyborów. W każdym 
wieku jest to czynnik chroniący. 
Ta potrzeba, możliwość życia 
w świecie, w którym nasze po-
trzeby są zaspokajane, a jedną 
z nich jest tworzenie dobrej, 
stabilnej relacji z ważnymi dla 
nas osobami, którym można 
zaufać jest swoistego rodzaju 
tarczą ochronną wobec różnych 
przeciwności losu i trudności, 
które pojawiają się niezależnie 
od nas” – powiedział dr Szulc.

Zaznaczył, że „przede wszyst-
kim dorosły jest odpowiedzial-
ny za wytworzenie takich rela-
cji z dzieckiem, żeby ono mu 
ufało i w ten sposób otwiera 
się bezpieczna przestrzeń do 
podejmowania także trudnych 
tematów”. Nie da się tego zrobić 
bez uznania godności dziecka 
i wsłuchiwania się także w je-
go punkt widzenia. Oczywiście 
nie jest to łatwe, bo pokolenie 
dziecka dorasta w innym kontek-
ście niż pokolenie jego rodzica 
czy dziadka.

Brak wsparcia rodziny
Niestety z badań Health Beha-
viour in School-aged Children 
z 2017/2018 roku wynika, że 
Polska jest na trzecim miejscu 
od końca, jeśli chodzi o odsetek 
piętnastolatków, którzy mają po-

czucie dużego wsparcia rodziny. 
„Żyjemy trochę w rzeczywistości 
równoległej, ciągle mówimy jak 
bardzo dla nas ważna jest rodzi-
na, jak bardzo ważne są dla nas 
nasze dzieci, a faktycznie piętna-
stolatkowie w tym rankingu są na 
trzecim miejscu od końca, gorsi 
od nas w tej materii są Bułgarzy 
i Anglicy” – powiedział dr Szulc.

Jego zdaniem może to wy-
nikać z wielu czynników, z do 
dziś pokutującego poczucia, że 
„dzieci i ryby głosu nie mają”, że 
„dorosły ma większe prawa”, ale 
także jest to kwestia nieprzygoto-
wania do rozmowy z dzieckiem.

Ekspert podczas swoich spo-
tkań z rodzicami zachęca do by-
cia tzw. „pozytywnym dorosłym”, 
który zdobywa wiedzę o świecie, 
w jakim żyją jego dzieci, pró-
buje ten świat zrozumieć i stać 
się osobą znaczącą dla dziecka. 
„Będzie to możliwe, jeśli zbu-
duje prawdziwą relację opartą 
na godności i szacunku, będzie 
wspierał, będzie zawsze 
obecny, przy zacho-
waniu autonomii 
dziecka” – zazna-
czył psycholog. 
Jego zdaniem 
w przypadku 
problemów 
czy podej-
rzeniu ekspe-
rymentowania 
z substancjami 
psychoaktywnymi 
u nastolatka, trzeba rozma-
wiać, dzielić się swoją troską, za-
proponować wizytę u specjalisty.

„To się powinno odbywać za-
wsze za porozumieniem z dziec-
kiem i zachowaniem jego god-
ności, proponuję wtedy zawsze 

komunikat 
‚ja...’, a nie 

‚Ty jakiś je-
steś’ np. ‚bar-

dzo się martwię, 
gdy...’, ‚boję się o Cie-

bie’. Jest szereg takich zdań, od 
których można zacząć rozmowę: 
‚wydaje mi się, że’, ‚może byśmy 
poszli razem...’, ‚bardzo Cię ko-
cham’, ‚jesteś dla mnie ważny’. To 
jest znacznie lepsze rozpoczęcie 

a nie dziecku, w konsekwencji 
budują słabszej jakości relację 
z dzieckiem” – dodał psycholog.

Ważny jest też „maksymal-
ny poziom współpracy między 
rodzicami, czyli rodzice dzia-
łają w takim porozumieniu, że 
nie jest możliwa manipulacja”. 
„Oczywiście nasze dzieci nie 
dysponują taką wiedzą i zaso-
bami jak dorośli, więc potrzebują 
od nas jasnych komunikatów, 
dlatego nie ma nic złego w tak 
zwanej kontroli rodzicielskiej, 
która znacząco wpływa na po-
prawę bezpieczeństwa dziecka” 
– podkreślił ekspert. Na przykład 
Linda Richter w Journal of Ad-
olescent Health dowiodła, że 
w niektórych rodzinach podczas 
lockdownu pojawił się przypad-
kowy czynnik ochronny. „Otóż 
dzięki wymuszonemu nadzo-
rowi rodzicielskiemu w czasie 
izolacji udało się opóźnić ini-
cjację nikotynową, alkoholo-
wą i narkotykową dzieci, która 
odbywałaby się w normalnych 
warunkach. Wiemy z badań, że 
im dziecko wcześniej podejmie 
eksperymenty z substancjami 
psychoaktywnymi, tym gorsze 
będą tego efekty” – podsumował 
dr Marcin Szulc. z

Anna Mikołajczyk-Kłębek
www.naukawpolsce.pap.pl

komunikacji z dzieckiem niż ob-
winianie dziecka, wskazywanie, 
że dziecko ma jakiś problem i to 
jest problem dziecka, a nie ro-
dzica” – wskazał ekspert.

Jak zaznaczył, to co „sprzy-
ja budowaniu dobrych relacji, 
to to, że w rodzinie każdy jest 
ważny (…), że jesteśmy źródłem 
zarówno wsparcia, jak też je-
steśmy nadawcami/odbiorca-
mi wsparcia, ale jednocześnie 
niezależności emocjonalnej”. 
„Podkreślmy wyraźnie, że po-
zwolenie dziecku na wyrażenie 
własnych refleksji i emocji nie 
oznacza, że to dziecko przej-
muje kontrolę nad decyzjami 
rodziców . Jeśli tak by było to 
świadczyłoby o dysfunkcji ro-
dziny. Jednak najzupełniej nor-
malne a nawet pożądane jest to, 
że tworzymy przestrzeń, w któ-
rej dziecko ma prawo do wypo-
wiedzi i do wyrażenia własnych 
uczuć bez obawy, że zostaną one 
ocenione, albo dorosły zacznie 
im zaprzeczać” – zauważył dr 
Szulc. „Rodzice, którzy wyzna-
ją poglądy skoncentrowane na 
zaspokajaniu potrzeb dorosłych, 
ściśle kontrolują zachowanie 
dziecka, nie zaspokajają potrzeb 
dziecka i przykładowo wybiera-
ją sposoby spędzania wolnego 
czasu, które przynoszą przy-
jemność przede wszystkim im 
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W Uroczystość 
Trzech Kró-
li, 6 stycznia 
w TVP 1 będzie-

my świadkami wielkiego arty-
stycznego wydarzenia – koncertu 
„Bo w rodzinie siła”, zorganizowa-
nego z okazji „Światowego Roku 
Rodziny” ogłoszonego 19 marca 
2021 r. przez papieża Francisz-
ka. Koncert ten został przygoto-
wanym przez Fundację „Kresy 
Historii” przy wielkim wsparciu 
Telewizji Polskiej we współpracy 
z parafią św. Brata Alberta w War-
szawie-Wesołej i Caritas Polska. 

W koncercie tym wykonu-
ją Państwo radosną piosenkę 
„Życie jest muzyką”, w której 
słyszymy m.in. takie słowa:

Słońce ogniem płonie błogo płynie 
czas / Powiedz, co lepszego mogło 
spotkać nas / Życie jest muzyką, 
życie jest wygraną / Póki nasze 
serca kochać nie przestaną

Pani Edyto, Panie Łukaszu i Paw-
le, czy podobnie, jak w tej pio-
sence Wasze życie jest wygraną? 
Jeżeli tak, to dzięki czemu?
Łukasz Golec: Mam wrażenie, że 
w pełni wyśpiewaliśmy sobie te 
słowa. Nasze życie jest wygraną 
dlatego, że uświadamiamy sobie, 
jak wielkim błogosławieństwem 
jesteśmy obdarzeni: jesteśmy 
zdrowi, tworzymy szczęśliwą ro-
dzinę, wykonujemy zawód, który 
jednocześnie jest naszą pasją. Cze-
go można chcieć więcej?
Paweł Golec: Ta wygrana to rów-
nież poczucie szczęścia. A szczę-
ście to spełnienie, bycie kocha-
nym oraz zdolność naszych serc 
do obdarzania miłością innych. 
Słowa naszej piosenki niejako 
warunkują tą wygraną zdolnością 
do dawania miłości. I to nie tylko 
w kontekście relacji damsko-mę-
skiej, ale ogólnoludzkiej, bo życie 
jest wtedy wygraną, dopóki nasze 
serca są zdolne kochać.
Edyta Golec: Tak, można powie-
dzieć, że nasze życie jest wygraną, 
bo mamy siebie i czujemy opiekę 
Bożej Opatrzności. Codziennie 
dziękuję Panu za tą łaskę. Ale 
mam również świadomość, że 
o ten skarb trzeba dbać, on nie jest 
dany nam raz na zawsze. Miłość, 
związek, relacje w rodzinie i pra-
cy trzeba „podlewać” jak kwiatek 
w doniczce.

We współczesnym świecie często 
neguje się wartość małżeństwa 
i rodziny. Marginalizuje się, a na-
wet wyśmiewa małżeństwo jako 
nierozerwalny związek mężczy-
zny i kobiety. Czym dla Was jest 
rodzina?
P.G.: Rodzina jest dla mnie osto-
ją, fundamentem, z niej czerpię 
siłę i poczucie bezpieczeństwa. 
Ł.G.: To tutaj ładuję akumula-
tory, z najbliższymi dzielę się 
troskami, radościami. Rodzi-
na to mój dom, który daje mi 
schronienie, pocieszenie, tutaj 
spełniam się jako syn, ojciec, 
małżonek, brat. 
E.G.: W naszym przypadku 
stwierdzenie „w rodzinie si-
ła” – jest w pełni uzasadnione. 
Uzupełniamy się, wspieramy 
i chociaż czasem dochodzi do 
sporów, wiemy, że tylko zgoda 
i chęć woli może nas scalić. To 
nasze gniazdo, w którym czuje-
my się bezpiecznie. 

Chciałbym, żebyście wrócili 
pamięcią do swoich rodzinnych 
domów. Jak zapamiętaliście swo-
ich rodziców, dziadków? Jaką 
rolę odegrali oni w kształtowa-
niu Waszej osobowości, wiary, 
zainteresowań i postaw?
Ł.G.: Dzieciństwo wspominam 
jako czas pełnej beztroski, wol-
ności. No może oprócz kilku obo-
wiązków związanych z pomocą 
przy gospodarstwie, nic nam nie 

głód, strach, niepewność… żyli 
w rzeczywistości, którą dzisiaj 
nie jesteśmy w stanie sobie wy-
obrazić. Przez pryzmat takich 
wydarzeń nauczyli nas doceniać 
proste rzeczy, to że jest zdrowie, 
zgoda, miłość, dach nad głową, 
chleb na stole.
P.G.: Wujkowe, bracia taty, prze-
żyli wojnę i trudno było im po-
godzić się, z przejęciem władzy 
przez komunistów zaraz po woj-
nie. Dla nich ojczyzna była war-
tością nadrzędną, a umiłowanie 
do ślebody (w gwarze góralskiej 
– wolności) było tak silne, że 
niektórzy z nich zaangażowali 
się w podziemną walkę o wol-
ność w szeregach Narodowych 
Sił Zbrojnych. 
Ł.G.: Wujek Zygmunt o mało nie 
przypłacił tego życiem, kiedy zo-
stał schwytany i przebywał w wię-
zieniu Montelupich w Krakowie. 
Wyszedł stamtąd tylko dzięki temu, 
że był chory na gruźlicę i został 
oddany swojej mamie Karolinie 
na tzw. umarcie. Przeżył, założył 
rodzinę, ale do końca swoich dni 
razem z braćmi, trwał w postawie 
niepogodzonego z ustrojem komu-
nistycznym.
P.G.: Wujek Franek również był 
zaangażowany w walkę w podzie-
miu, do tego stopnia, że po wojnie 
musiał ukrywać się, dopiero w la-
tach pięćdziesiątych został objęty 
amnestią. Ich najmłodsza Siostra 
Stanisława, w wieku osiemnastu 

lat została podstępnie wywiezio-
na podczas akcji Służb Bezpie-
czeństwa i ślad o niej zaginął na 
prawie 70 lat. Dopiero niedawno 
dowiedzieliśmy się, że odnalezio-
no szczątki jej ciała w okolicach 
Opola i wszystko wskazuje na to, 
że tam właśnie leży ciocia Stasia. 
Ł.G.: Tak się składa, że jakiś czas 
temu zostaliśmy poproszeni o na-
pisanie muzyki do filmu dokumen-
talno-fabularyzowanego, który 
produkowała Fundacja Łączka, 
oraz Fundacja Via Veritatis, a który 
to opowiadał historię zgrupowania 
„Bartek”, w którym ciocia była łącz-
niczką. To właśnie tą grupę liczącą 
około 160 żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych, zgładzono jesienią 
1946 r. Zginęli z rąk funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa w akcji 
o kryptonimie „Lawina”. Stąd tytuł 
piosenki i tytuł filmu. Oczywiście, 
bez zastanowienia zdecydowali-
śmy się skomponować piosenkę. 
Muzykę napisałem wspólnie z żo-
ną Edytą Golec, a słowa do niej 
stworzył Michał Zabłocki. Myślę, 
że oddaje ona w 100 procent obraz 
i wszystkie emocje jakie chcieliśmy 
zawrzeć w tej historii. 

Pani Edyto, w swoich wypowie-
dziach przyjście na świat Wa-
szych dzieci określa Pani jako 
„cud życia”, za który należy być 
wdzięcznym Bogu. O czym my-
ślicie – jako rodzice – używając 
takich określeń? 

zaprzątało głowy. Kiedy rodzice 
byli w pracy, zajmowała się na-
mi Babcia Helenka, wspaniała 
kobieta, którą zapamiętamy jako 
osobę obdarowaną nie-zwykłą 
pogodą ducha, z modlitwą na 
ustach. Różaniec towarzyszył jej 
bez prze-rwy, mówiła: „modlę 
się, żebyście mieli lekką pracę”. 
I chyba nam to wymodliła…
P.G.: Nasz dom rodzinny był za-
wsze pełen ludzi. Rodzina Golców 
jest bardzo liczna, ponieważ tata 
miał 13-ścioro starszego rodzeń-
stwa. Większość z nich zjeżdżała 
się do nas na różnego rodzaju 
uroczystości i święta. Rozmawia-
ło się o pracy, o rzeczywistości 
w kraju, o polityce, ale przewija-
ły się również tematy związane 
z muzyką i sztuką. Jeden z wuj-
ków malował obrazy, drugi rzeźbił 
w drewnie, tata grał na klarnecie 
i ten artystyczny klimat wszyst-
kim się udzielał. Pewnie dlate-
go zafascynowała nas muzyka, 
a naszego starszego brata Rafała, 
absolwenta ASP w Warszawie, 
urzekło malarstwo.
Ł.G.: Rodzicom zawdzięczamy 
to, że obdarzyli nas bezwarunko-
wą miłością, nauczyli szacunku 
do drugiego człowieka, wiary 
w Boga, pozytywnego postrze-
gania świata. Przekazali nam 
przywiązanie do tradycji, rodzi-
mej kultury i miejsca, gdzie się 
urodziliśmy. Ich pokolenie prze-
żyło wojnę, wysiedlenie, biedę, 

Bo w rodzinie siła

Łukasz i Paweł 
Golcowie
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E.G.: W dzisiejszych czasach zaj-
ście w ciążę i urodzenie dziec-
ka nie jest takie oczywiste. Wi-
dzimy, jak wiele rodzin boryka 
się z niepłodnością, ile muszą 
przejść starań, aby doczekać się 
potomka. W tym kontekście mo-
gę powiedzieć, że posiadanie 
trójki zdrowych dzieci to cud. 
U mnie przy wszystkich trzech 
momentach narodzin dzieci, 
towarzyszyła przede wszystkim 
niezwykła radość i wdzięczność 
Bogu za ten właśnie cud życia. 
Ł.G.: Cudem jest również towa-
rzyszenie im w życiu, obserwo-
wanie jak one nas zmieniają, 
otwierają nasze serca. Wycho-
wanie dzieci to przygoda, podróż 
w nieznane, ale niezwykle ubo-
gacająca nas jako ludzi. 

Kiedy mówicie o swoich patro-
nach, na pierwszym miejscu 
przytaczacie św. Józefa – patrona 
rodziny. A zaraz potem mówicie 
o św. Janie Pawle II. Pięknie o nim 
śpiewacie: „On w podarte żagle 
tchnął, w dniach niedoli pod 
opiekę wziął, swą ojczyznę jak 
łupinkę kruchą na szerokie wody 
pchnął…”  Byliście młodymi ludź-
mi, nawet ministrantami, kiedy 
po raz pierwszy spotkaliście Ojca 
Świętego. Jak On wpłyną na Wasze 
młodzieńcze postrzeganie świata, 
na Wasze artystyczne dusze?
Ł.G.: Po raz pierwszy spotkaliśmy 
papieża Jana Pawła II w 1991 roku 
Częstochowie podczas Światowych 
Dni Młodzieży. Byliśmy wtedy 
uczniami 8 klasy szkoły podsta-
wowej. Razem z grupą milowiec-
kich ministrantów udaliśmy się 
na pieszą pielgrzymkę. Pamiętam, 
że szliśmy cały tydzień, ale warto 
było, ponieważ to spotkanie na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci. 
P.G.: Byliśmy ogromnie zaskocze-
ni, że na to spotkanie przyjechało 
tak wielu młodych pątników z ca-
łego świata. Rozpierała nas duma, 

E.G.: W tym koncercie wykorzy-
staliśmy też krótkie zapowiedzi 
i przemyślenia Ojca Św. na temat 
naszej polskiej tradycji kolędo-
wania. Pięknie opowiada o tym, 
czym dla Polaków są kolędy, 
opisuje ich pochodzenie i sens. 
Dlatego podczas koncertu nie za-
braknie wzruszeń, wspomnień 
i mnóstwa emocji. Zapraszamy na 
wspólne kolędowanie, a wszyst-
kie szczegóły można znaleźć na 
naszej stronie www.golec.pl

Każdą Waszą płytę oceniam jako 
przemyślane, pozytywne przesła-
nie – poruszające ważne tematy 
ludzkiej egzystencji. Czym kie-
rujecie się w swojej twórczości 
artystycznej? Co jest głównym 
leitmotivem Waszej twórczości?

Ł.G.: Głównym leitmotivem jest 
życie, bo to ono dostarcza nam 
najwięcej powodów do pisania 
i tworzenia. Na przestrzeni 22 lat 
naszej działalności, stworzyliśmy 
około 100 piosenek. Może to du-
żo, może mało, ale każda z nich 
o czymś opowiada, każda dotyka 
jakiejś historii wyraża jakąś myśl 
i emocję, opisuje rzeczywistość. 
Niejednokrotnie teksty zawierają 
treści humorystyczne, autoiro-
niczne, ale są również piosenki, 
które skłaniają do zadumy, reflek-
sji. Tak jak muzyka, tak również 
i tekst zmieniał się na przestrzeni 
tych 22 lat. Zmieniamy się, ewo-
luujemy, a to przekłada się na na-
szą twórczość. To obserwowanie 
rzeczywistość inspiruje nas do 
tworzenia. 
P.G.: Fantastycznie, że udało nam 
się zdobyć zaufanie wielu słucha-
czy, którzy utożsamiają się z na-
szymi tekstami, czerpią z nich 
radość i motywację. To dla nas 
największa nobilitacja. Bo muzy-
ka, potrafi dodać wiary i dystansu.

Niedawno wydaliście płytę 
„Symphonetnic”, na której to-
warzyszą Wam znani soliści jak: 
Kuba Badach, Piotr Cugowski, 
Gromee czy Andrzej Lampert. 
Określacie ją jako „Wasze naj-
młodsze i najbardziej oczekiwane 
dziecko muzyczne”. Czy możecie 
powiedzieć o Waszym nowym 
projekcie? 
P.G.: Sięgając po niespotykane 
dotąd rozwiązania muzyczne 
stworzyliśmy nowatorski projekt, 

dla Górali jest św. Jan Paweł II 
i kim jest On dla Was osobiście?
P.G.: Trudno w kilku słowach opi-
sać kim jest dla nas Jan Paweł II. 
Potrafił zarażać i rozpalać sło-
wem, będąc jednocześnie blisko 
spraw ludzkich. Był człowiekiem 
obdarzonym niezwykłą chary-
zmą, nieustannie wymagającym 
od siebie, co nie ukrywam inspi-
ruje mnie w życiu codziennym. 
Z resztą sentencja „wymagajcie 
od siebie, choćby inni od was nie 
wymagali” – obliguje nas dzisiaj 
do nieustannej walki o ducha, 
o wyższe wartości.
E.G.: Jan Paweł II Inspiruje nas do 
tego stopnia, że postanowiliśmy 
podjąć się realizacji unikatowego 
projektu pt. „Kolędowanie z Janem 
Pawłem II”. Istotą przedsięwzięcia 
jest połączenie dźwiękowego zapi-
su śpiewanych przez Niego kolęd, 
w naszej aranżacji w efekcie czego 
słuchacze odnoszą wrażenie, jak-
by Święty Jan Paweł II kolędował 
z Golec uOrkiestrą. 
P.G. Z tym projektem zaraz po 
świętach ruszamy w trasę kolędo-
wą w największych polskich mia-
stach. W trakcie koncertu publicz-
ność usłyszy nieznane szerokiej 
publiczności nagrania z wigilii 
w apartamencie papieskim, które 
otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej 
Siostry Teodory, Sercanki, która 
podczas pontyfikatu Jana Pawła 
II pracowała w Watykanie. 
Ł.G.: Równie ważną rolę jak mu-
zyka w koncercie tym odgrywają 
zdjęcia i archiwalne materiały 
filmowe, które nigdy wcześniej 
nie były publikowane. Udało nam 
się je zdobyć m.in. dzięki pomocy 
Telewizji Watykańskiej, wsparciu 
Związku Podhalan, uprzejmości 
Przemysława Housera, oraz aka-
demickiego chóru Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Te 
materiały specjalnie na potrzeby 
programu zostały odrestaurowa-
ne i zdygitalizowane.

że Papieżem jest nasz rodak. 
Ł.G.: Myślę, że wtedy nie zda-
waliśmy sobie jeszcze sprawy, 
jak Jego pontyfikat wpłynie na 
nasze pokolenie i na nas jako 
ludzi i artystów. Jego słowa 
zmieniały spojrzenie, zwłaszcza 
wtedy, kiedy jako młodzi ludzie 
kształtowaliśmy swój świato-
pogląd. Niezwykle bliskie nam 
są przemyślenia Jana Pawła II 
na temat kultury, tworzenia, 
wierności korzeniom: „Świat 
bez sztuki naraża się na to, że 
będzie światem zamkniętym 
na miłość.” To jeden z moich 
ulubionych cytatów.
P.G.: Jan Paweł II był człowie-
kiem obdarzonym niezwykłą 
charyzmą, nieustannie wyma-
gającym od siebie, co nie ukry-
wam inspiruje mnie w życiu co-
dziennym. Z resztą sentencja 
„wymagajcie od siebie, choćby 
inni od was nie wymagali” – ob-
liguje nas dzisiaj do nieustannej 
walki o ducha, o wyższe warto-
ści, zwłaszcza w czasach kon-
sumpcjonizmu i skupianiu się na 
własnym ego...To takie proste, 
a jednak najtrudniejsze...

Jako zespół Golec uOrkiestra 
macie na swoim koncie kilka 
autorskich piosenek również 
dla Papieża Jana Pawła II. Jesz-
cze do dziś brzmią nam słowa 
hołdu, który w 1997 roku u stóp 
krzyża na Giewoncie złożyli Ojcu 
Świętemu polscy górale: „Dzię-
kujemy Ojcze Święty, żeś nas 
wydostał z czerwonej niewoli, 
a teraz chcesz i uczysz jak dom 
ojczysty polski oczyścić z tego, co 
hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. 
(…) Dziękujemy za ojcowską 
i synowską troskę, dziękujemy 
za modlitwy, ofiary i upomnienia 
Twoje. A w czym żeśmy Boga 
zdradzili, zasmucili, przepra-
szamy”. Cała Polska z przeję-
ciem słuchała tych słów. Kim 

Fantastycznie, 
że udało nam 
się zdobyć 
zaufanie wielu 
słuchaczy, którzy 
utożsamiają 
się z naszymi 
tekstami, czerpią 
z nich radość 
i motywację. 
To dla nas 
największa 
nobilitacja.

Edyta i Łukasz Golcowie
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Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com

nad którym pracowaliśmy już od 
dłuższego czasu. Dwupłytowy al-
bum to zestawienie różnorodnych 
dźwięków i obrazów, czyli zapis 
multimedialnego, muzycznego 
spektaklu, który odbył się w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach. 
E.G.: W trwającym około dwóch 
godzin widowisku udało się 
zgrabnie zestawić ze sobą trady-
cję, nowoczesne brzmienie or-
kiestry symfonicznej z muzyką 
etniczną, całość dopełnia filmowa 
wizualizacja. Reżyserią zajął się 
niezwykle utalentowany twór-
ca – Jacek Kościuszko, aranżacje 
stworzyli min. Krzysztof Herdzin, 
Rafał Rozmus, Sebastian Thiel, 
Atanas Valkow, Edyta Golec i Łu-
kasz Pilch – gitarzysta naszego 
zespołu. Na scenie towarzyszą 
nam uznani artyści: Kuba Badach, 
Piotr Cugowski, Andrzej Lampert, 
Bedoes, Kuqe, Gromee, Krzysztof 
Trebunia-Tutka, flecista Marcin 
Rumiński, podhalański cymbali-
sta Robert Czech, grupa bębniarzy 
Wataha, a także instruktorzy oraz 
podopieczni Fundacji Braci Golec, 
choćby niezwykle utalentowana 
dziesięcioletnia Zosia Kliś, która 
na najnowszej płycie śpiewa pio-
senkę ,,Na holi”. 
Ł.G.: Artystyczny mariaż udał się 
dzięki znakomitym fachowcom, 
którzy połączyli nasze wizje mu-
zyczne w całość. Na płycie czuć 
ducha gór, który w tej odsłonie zo-
stał połączony z nowoczesnością, 
jak chociażby klubowym beatem, 
czy hip-hop’owym trapem. Mamy 
nadzieję, że pandemia odpuści 
i będziemy mogli wyruszyć w trasę 
z tym niezwykłym projektem. Póki 
co można posłuchać tego mate-
riału w streamingu, na płycie CD/
DVD Symphoetnic lub na naszej 
stronie www.golec.pl

Moi Drodzy, jesteście znani nie 
tylko z dokonań artystycznych. 
Udzielacie się również w Fun-
dacji Braci Golec, która pomaga 
utalentowanym muzycznie dzie-
ciom z Milówki i okolic. Co legło 
u podstaw założenia tej Fundacji? 
Ł.G.: Na początku, czyli 18 lat 
temu mieliśmy czterdzieścioro 
uczniów, obecnie pod skrzydłami 
fundacji w Ogniskach Twórczości 
Artystycznej kształci się ponad 
250 młodych ludzi. Nasi nauczy-
ciele to pasjonaci muzyki, kultury 
i tradycji Beskidu Żywieckiego. 
Uczymy białego śpiewu, czyli 
techniki wokalnej charaktery-
stycznej dla muzyki ludowej, gry 
na skrzypcach, kontrabasie, heli-
gonce, instrumentach ludowych, 
czyli pasterskich i basach. 
P.G.: Zajęcia odbywają się indywi-
dualnie, czyli nauczyciel-uczeń. Je-

P.G.: Widzimy i obserwujemy 
krzywdę, biedę i wykluczenie, z ja-
kim borykają się ludzie na świecie 
zwłaszcza w jego biedniejszych 
regionach. Nie mamy wpływu 
na ogólnoświatową politykę, ale 
możemy robić małe rzeczy, które 
mogą pomóc innym np. angażując 
się w różne akcje charytatywne. 
E.G.: Ostatnio zaangażowaliśmy 
się w zbiórkę pieniężną na budowę 
studni w Afryce, gdzie również 
pomagamy polskiej Misjonarce, 
Siostrze Rut Ciesielskiej, która 
prowadzi sierociniec w Tanza-
nii, w miejscowości Bukanga. 
Wykorzystując swoją popularność 
i zasięgi na social mediach Golec 
uOrkiestry, staramy się zachęcać 
naszych odbiorców do pomocy 
potrzebującym. 

Nikt nie jest samotna wyspą – jak 
powiedział Tomasz Merton. Nie 
byłoby z pewnością tak prężnie 
działającej Golec uOrkiestra, gdy-
by nie wspierała Was rodzina 
i przyjaciele. O kim szczególnie 
chcielibyście w tym miejscu po-
wiedzieć.
P.G.: Jesteśmy bliźniakami i od 
urodzenia wszystko robiliśmy 
razem. Znamy się, ufamy sobie, 
wspieramy się w pomysłach, ale 
nasza firma to nie tylko my. Star-
szy brat Rafał jest managerem, 
autorem tekstów i piosenek oraz 
pomysłodawcą wielu projektów. 
To on dostrzegł w nas talent mu-
zyczny, zadbał o nasze wykształ-
cenie, w pewnym sensie zastąpił 
nam tatę, kiedy w wieku 14 lat 
straciliśmy go. To dzięki pomy-
słom i tekstom Rafała powstała 
Golec uOrkiestra. 
Ł.G.: Najstarszemu bratu Stani-
sławowi zawdzięczamy troskę 
i wsparcie w każ-dym momencie 
życia. Jako starszy o12 lat brat, nie-
jednokrotnie opiekował się nami, 
kiedy rodzice byli w pracy. A trze-

ba dodać, że nie należeliśmy do 
grzecznych dzieci. Stasiu obecnie 
zajmuje się obsługą multimediów 
podczas naszych koncertów, a jego 
żona Dorota pełni funkcję tour ma-
nagera i obsługuje nasz fan shop. 
E.G.: W Golec Fabryce pracuje 
jeszcze żona Rafała – Kasia, która 
zajmuje się kalendarzem koncer-
towym zespołu, a żona Pawła – też 
Kasia, zakładała social media ze-
społu i przez dłuższy czas prowa-
dziła Fundację Braci Golec. 
P.G.: Reasumując – dobrze jest 
mieć bliskich wokół. Każdy tu-
taj gra do jednej bramki. Razem 
cieszymy się z sukcesów, ale też 
razem przeżywamy porażki. Waż-
ne w tym wszystkim, że przez te 
wszystkie lata działalności na-
dal dajemy sobie wsparcie i siłę. 
I niech tak pozostanie.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
W tym świątecznym czasie – 
imieniu naszych czytelników 
i redakcji „Polska Po Godzinach” 
życzę Błogosławieństwa Bożej 
Dzieciny w Waszym rodzinnym 
i artystycznym życiu. Wyśpiewuj-
cie dalej piękną muzykę, łączącą 
ludzkie pokolenia. Jesteście dla 
mnie, ale i z pewnością dla wielu 
Waszych fanów, ambasadorami 
polskich rodzin. Życzę, aby Wasze 
artystyczne przesłanie, jak halny 
wiatr docierało do wszystkich 
rodzin naszej Ojczyny i całego 
świata.

Realizacja koncertu trwała 
w sumie siedem dni. Ten czas 
potrzebny był na budowę sce-
nografii, instalacje ekranów 
multimedialnych, podwieszenie 
oświetlenia, próby muzyczne na 
miejscu, próby kamerowe i sy-
tuacyjne z wykonawcami. Ekipa 
liczyła ponad 200 osób w tym 
sam aparat wykonawczy to blisko 
60 osób. Nagranie koncertu wraz 
z próbami generalnymi trwało 
ponad 12 godzin.

Jeszcze raz pragnę podziękować 
wszystkim polskim artystom, 
biorącym udział w Koncercie 
„Bo w rodzinie siła”, a na ręce 
Prezesa Telewizji Polskiej, Pana 
Jacka Kurskiego złożyć wyrazy 
podziękowania za wielką pomoc 
w realizacji tego przedsięwzięcia. 
Dzięki temu artystyczne przesła-
nie o rodzinie dotrze do wielu 
rodzin polskich na całym świecie 
oraz wyczuli ludzkie serca na po-
trzeby i troski, z którymi boryka 
się współczesna rodzina. z

steśmy zdania, że „czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na sta-
rość trąci”. Przekazując młodemu 
pokoleniu uniwersalne wartości, 
jak miłość do ojczyzny, regionu, 
gwary, obrzędów, tradycji, stro-
jów, budujemy w nich kulturową 
tożsamość. Gwarantujemy wysoki 
poziom nauczania. 
Ł.G.: Zajęcia prowadzą pasjona-
ci muzyki i góralszczyzny. Nasi 
podopieczni biorą udział w róż-
nego typu konkursach i odnoszą 
sukcesy. Zagraliśmy też wspólnie 
kilka koncertów. Mało tego, 3 lata 
temu powołaliśmy do życia Gór-
ski Uniwersytet Ludowy, który 
zrzesza muzyków ludowych oraz 
wszystkie osoby, które chcą reali-
zować swoje marzenia muzyczne. 
Powstał na przykład 50-osobowy 
chór, odbyło się też kilka cieka-
wych projektów. To motywujące.

Przed nami Święta Bożego Na-
rodzenia. W Polskiej tradycji to 
przepiękny czas. Nasze domy roz-
brzmiewają wtedy brzmieniem 
polskich kolęd i pastorałek. Bożo-
narodzeniowe tradycje Górali są 
niezwykle bogate i przejmujące. 
Jak w Waszej muzycznej, licznej 
rodzinie przeżywany jest ten czas?
Ł.G.: Święta Bożego Narodzenia to 
czas pełny radości, wdzięczności 
i spotkań rodzinnych, ale również 
czas zatrzymania, wyciszenia i od-
poczynku. W naszych domach nie 
może zabraknąć śpiewania kolęd, 
śmiechu dzieci, radości z prezen-
tów i celebrowania wspólnie tego 
radosnego czasu. 
E.G.: Nie brakuje również degu-
stacji wszystkich 12 potraw na 
stole wigilijnym, życzeń, pustego 
nakrycia, śpiewania kolęd i obo-
wiązkowego pójścia na Pasterkę, 
na której trzy pokolenia czyli: mój 
tata, Łukasz i nasze dzieci zasilają 
szeregi miejscowej orkiestry dętej.
P.G.: W moim domu zawsze po 

wieczerzy wigilijnej uczestniczy-
my w góralskiej Pasterce w para-
fialnym kościele w Straconce, na 
której spotyka się około 50 góral-
skich muzykantów. Przy takiej 
muzycznej oprawie dreszczyk 
przechodzi po plecach, a niejed-
nemu uczestnikowi łezka zakręci 
się w oku… W kolejne dni świąt od-
wiedzają nas kolędnicy i w takiej 
atmosferze mija nam ten piękny 
świąteczny czas. 

Większość z nas będzie cieszyć się 
sielskim świątecznym nastrojem. 
Widowisko, które wspólnie stwo-
rzyliśmy pokaże również rodziny 
z różnych krajów świata, będące 
ofiarami konfliktów wojennych. 
Koncert ten będzie również oka-
zją wsparcia realizacji programu 
Caritas Polska „Rodzina Rodzi-
nie”. Podczas jego emisji w TVP 
1 widzowie będą mogli włączyć 
się w to dzieło i tym samym po-
móc rodzinom, w których Boża 
Dziecina ma twarz cierpiącego 
człowieka. Jak Wy patrzycie na 
współczesny, skonfliktowany 
świat, jak go, jako wrażliwi ar-
tyści, postrzegacie? Na stronie 
swojej Fundacji umieściliście 
słowa: „Wierzymy, że kiedy słowa 
zawodzą, mówi muzyka”. Co śro-
dowisko muzyczne może zrobić, 
ażeby świat stawał się lepszy?
Ł.G.: Na przestrzeni wieków mu-
zyka odgrywała znaczącą rolę 
w kreowaniu historii. Z naszego 
polskiego podwórka, lata 80-te 
były jednym wielkim „protest 
songiem”. Niejednokrotnie pio-
senki nawoływały do zmian, prze-
kazywały nowe idee i pozwalały 
przetrwać trudne czasy. Dlatego 
artyści nadal powinni robić to, co 
potrafią najlepiej. Uwrażliwiać 
słuchaczy, tworzyć piękne i war-
tościowe teksty i muzykę, która 
inspiruje do tego, aby stawać się 
lepszym człowiekiem. fo
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Podopieczni Fundacji Braci Golec



Seniorów
sposób na

się zepsuło

PORADNIK

Seniorze, sprawdź:
• gdzie szukać pomocy w przypadku awarii w domu
• kiedy naprawa zepsutego sprzętu się opłaca
• jak znaleźć sprawdzonego fachowca
• jak zwiększyć bezpieczeństwo w Internecie i poza nim

Wejdź na tauron.pl/seniorzy i pobierz bezpłatny poradnik
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Prezentujemy wybór 
najważniejszych wy-
darzeń ostatnich ty-
godni 1981 r.

23 października
Decyzją rządu wprowadzono do 
działania wojskowe Terenowe 
Grupy Operacyjne. Ich celem 
miała być kontrola i usprawnie-
nie działań władz administracyj-
nych i gospodarczych w obliczu 
zimy, grożącej katastrofą pań-
stwu pogrążonemu w kryzysie. 
Szczególną rolę odegrać miały 
na szczeblu małych miasteczek, 
chociaż szybko powołano je tak-
że w dużych miastach. Działal-
ność TGO był szeroko nagłaśnia-
na przez rządowe media, które 
próbowały budować ich pozy-

tywny wizerunek, odwołując się 
do tradycyjnej sympatii społe-
czeństwa do wojska. W rzeczy-
wistości oficerowie przeprowa-
dzali rekonesans przed wprowa-
dzeniem stanu wojennego, a po 
13 grudnia wielu z nich objęło 
w kontrolowanych wcześniej za-
kładach funkcję komisarzy woj-
skowych.

26 października
Początek strajku w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej w Rado-
miu. Spór swoje źródło miał 
w sprawie wyboru nowych 
władz uczelni – władze forsowały 
kandydaturę dotychczasowego 
rektora, prof. Michała Hebdę, 
sprzeciwiała się temu natomiast 
Komisja Zakładowa „Solidarno-

n HISTORIA

stanowiska kuratora oświaty. 
W szkołach ponadpodstawo-
wych w Lublinie, Świdniku, 
Kraśniku, Dęblinie i Puławach 
zorganizowano strajk czynny 
– kosztem „przedmiotów ide-
ologicznych” zwiększono ilość 
godzin nauczania historii i ję-
zyka polskiego, w czasie któ-
rych przedstawiano uczniom 
tematykę tzw. „białych plam” 
w historii, literaturze i kulturze 
Polski. Część wykładów pro-
wadzili naukowcy i studenci 
z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży licealnej. 
Strajk zawieszono 2 grudnia, 
stan wojenny przerwał rozmowy 
prowadzone między środowi-

skiem nauczycielskim a wła-
dzami oświatowymi.

25 listopada
Rozpoczyna się strajk w Wyższej 
Oficerskiej Szkole Pożarnictwa 
w Warszawie. Podchorążowie 
domagają się objęcia uczelni 
ustawą o szkolnictwie wyższym, 
sprzeciwiając się podporządko-
waniu jej przepisom dotyczącym 
uczelni wojskowych. Strajk po-
piera „Solidarność” Regionu Ma-
zowsze.

27-28 listopada
Obraduje VI Plenum Komitetu 
Centralnego PZPR. W swoim 
przemówieniu gen. Jaruzelski 
stwierdza: „obecnego stanu 
utrzymać dłużej nie można, 

ści” oraz uczelniane Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Po prze-
prowadzeniu zmian w ordynacji 
wyborczej i usunięciu z Senatu 
uczelni przedstawicieli opozycji, 
strona solidarnościowa rozpo-
częła strajk okupacyjny, który 
trwał aż do wprowadzenia stanu 
wojennego. Akcję protestacyjną 
poparły inne środowiska akade-
mickie, rozszerzając falę straj-
ków studenckich na większość 
uczelni kraju. Mimo to wybory 
odbyły się, a prof. Hebda został 
ponownie rektorem WSI.

19 listopada
W Lublinie i innych miastach 
województwa rozpoczyna się 
strajk szkolny. Przyczyną kon-
fliktu była sprawa obsadzenie 

Stan wojenny to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Przygotowania do tej 
operacji trwały przez wiele miesięcy, jednak wyraźnie zintensyfikowały się po objęciu przez gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego funkcji I Sekretarza KC PZPR. 
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Droga do stanu wojennego 
– kalendarium

Szkoła Główna Służby 
Pożarniczej w Warszawie
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proces rozkładowy musi być za-
trzymany. Inaczej nieuchronnie 
doprowadzi to do konfrontacji, 
do stanu typu wojennego”. Ple-
num zobowiązuje kierownictwo 
partii do wprowadzenia ustawy 
„O nadzwyczajnych środkach 
działania w interesie ochrony 
obywateli i państwa”.

2 grudnia
Oddziały ZOMO atakują Wyższą 
Oficerską Szkołę Pożarnictwa 
w Warszawie. Oprócz wyłamania 
bramy, oddział desantowy wyła-
dowany został także z helikopte-
ra na dach uczelni. Strajk zostaje 
rozbity (część studentów próbuje 
jeszcze strajkować na Politechni-
ce Warszawskiej). Powszechnie 
uważa się, że atak na WOSP był 
próbą generalną taktyki rozbija-
nia strajków przed wprowadze-
niem stanu wojennego.

3 grudnia
Komisja Krajowa „Solidarności” 
obraduje w Radomiu. Kierow-
nictwo związku, pewne jego siły, 
zapowiada 24-godzinny strajk 
ostrzegawczy w razie uchwale-
nia ustawy o specjalnych peł-
nomocnictwach dla rządu, oraz 
powszechny strajk generalny 
w razie wprowadzenia jej w ży-
cie. Następowała powolna ra-
dykalizacji szefostwa związku, 
łącznie z samym Lechem Wa-
łęsą. Obrady zostały potajemnie 
nagrane przez Eligiusza Nasz-
kowskiego, przewodniczącego 
„Solidarności” w Pile i tajnego 
współpracownika SB o pseudo-
nimie „Grażyna”. Po kilku dniach 
taśmy z Radomia, udostępnione 
policji politycznej i odpowied-
nio zmontowane, zostały upu-
blicznione w mediach. Obrady 
KK zostały przedstawione jako 
zbiorowisko antysystemowych 
radykałów, słynna stała się wy-
powiedź Karola Modzelewskie-
go, który mówiąc o rządzących 
zapewniał, że „bój to będzie 
ich ostatni”.

5 grudnia
Obradujące w Warszawie Biuro 
Polityczne KC PZPR upoważnia 
gen. Jaruzelskiego do wprowa-
dzenia stanu wojennego, pozo-
stawiając mu wolną rękę co do 
konkretnego terminu.

8 grudnia
Ośrodek Badania Opinii Publicz-
nej przeprowadza coroczne ba-
dania na temat oceny mijającego 
roku i prognozy na rok następ-
ny. 86 proc. badanych uważa 
1981 r. za niedobry, przeciwnego 
zdania jest 2 proc. ankietowa-

nych. Za zdarzenia niepomyślne 
uważa się m.in. złe zaopatrzenie 
(38 proc.), brak porozumienia 
społecznego (34 proc.), strajki 
i inne destabilizacyjne działa-
nia „Solidarności” (32 proc.), 
kryzys gospodarczy (12 proc), 
złą politykę wewnętrzną władz 
(11 proc).

9-10 grudnia
W czasie toczących się w nocy 
obrad Rady Wojskowej Minister-
stwa Obrony Narodowej (gre-
mium skupiającego szefostwo 
okręgów wojskowych, rodzajów 

sił zbrojnych oraz wojskowych 
instytucji centralnych) podjęta 
zostaje decyzja o wprowadze-
niu „stanu W” w nocy z 12 na 13 
grudnia. Datę wybrano nieprzy-
padkowo – 13 grudnia przypadał 
w niedzielę (nieczynne zakłady 
pracy i instytucje), a 15 grud-
nia mijał dwumiesięczny okres 
przedłużonej służby wojskowej 
46 tys. poborowych „starego 
rocznika”. Wojskowe kierow-
nictwo nie mogło pozwolić na 
wypuszczenie ich z wojska i osła-
bienie własnego potencjału.

11-12 grudnia
Komisja Krajowa „Solidarności” 
obraduje w Stoczni Gdańskiej, 
dyskutując m.in. o ogólnonaro-
dowym referendum i wprowa-
dzeniu samorządów terytorial-
nych i pracowniczych. Potwier-
dzone zostają także ustalenia 
z Radomia co do możliwości 
ogłoszenia strajku ostrzegaw-
czego i strajku generalnego, 
nazwanego przez Janusza Ony-
szkiewicza „bombą atomową”. 
Komisja poparła też inicjatywę 
Regionu Mazowsze zorganizo-
wania 17 grudnia wielkiej ma-
nifestacji w stolicy. Obrady koń-
czą się po północy 13 grudnia. 
Skupienie całego kierownictwa 
związku w Gdańsku umożliwiło 
jego łatwe aresztowanie i inter-
nowanie.

miała pełnić funkcję łącznika 
między środowiskami świeckimi 
a Episkopatem, wyznaczono jej 
też rolę obserwatora i arbitra 
w sporze władza-„Solidarność”.

13 grudnia
W nocy z 12 na 13 grudnia po-
wstaje Wojskowa Rada Ocale-
nia Narodowego (w ostatnim 
momencie z nazwy wykreśla 
się epitet „rewolucyjna”) na 
czele z I sekretarzem KC PZPR, 
premierem i ministrem obrony 
narodowej gen. Wojciechem Ja-
ruzelskim. W jej skład wchodzi 
ścisłe kierownictwo armii, gene-
rałowie pełniący funkcje rządo-
we – Czesław Kiszczak (minister 
spraw wewnętrznych), Tadeusz 
Hupałowski (minister admini-
stracji, gospodarki terenowej 
i ochrony środowiska), Czesław 
Piotrowski (minister górnictwa), 
Michał Janiszewski (szef Urzę-
du Rady Ministrów) – oraz inni 
oficerowie, m.in. pierwszy pol-
ski kosmonauta ppłk Mirosław 
Hermaszewski. Była ona ciałem 
pozakonstytucyjnym, jednocze-
śnie zaś fasadowym – faktycznie 
państwem rządziła grupa woj-
skowych i działaczy partyjnych, 
skupiona w tzw. „dyrektoriacie”: 
gen. Jaruzelski, gen. Kiszczak, 
gen. Florian Siwicki (Szef Sztabu 
Generalnego), gen. Janiszewski, 
sekretarze KC PZPR Kazimierz 

Barcikowski, Mirosław Milewski 
i Stefan Olszowski oraz wicepre-
mierzy Mieczysław F. Rakowski 
(sprawy społeczne) i Janusz Obo-
dowski (sprawy gospodarcze).

Tej samej nocy zorganizo-
wane zostało zebranie Rady 
Państwa, mające zatwierdzić 
dekrety o wprowadzeniu sta-
nu wojennego oraz zmianach 
w kodeksie karnym. Organ ten 
w myśl obowiązującej konsty-
tucji nie mógł zatwierdzić tych 
aktów prawnych, gdyż w tym 
czasie trwała sesja Sejmu. De-
cyzji sprzeciwił się przewodni-
czący PAX-u Ryszard Reiff, od 
głosu wstrzymał się także prof. 
Jan Szczepański.

Jeszcze przed północą woj-
sko i siły MSW rozpoczęło reali-
zację operacji przewidzianych 
w planach „stanu W”: „Azalia” 
(przejęcie kontroli nad siecią 
telekomunikacyjną, ośrodkami 
radiowo-telewizyjnymi oraz na-
dajnikami) i „Jodła” (aresztowa-
nie i internowanie wybranych 
wcześniej działaczy opozycji). 
Z garnizonów wojskowych wy-
szły pododdziały skierowane do 
zajęcia ważnych węzłów komu-
nikacyjnych, dróg wyjazdowych 
z większych aglomeracji oraz 
patrolowania centrów miast. 
W ciągu dwóch pierwszych dni 
stanu wojennego aresztowa-
no i internowano łącznie 3392 

W nocy z 12 na 13 
grudnia powstaje 
Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego 
(w ostatnim 
momencie z nazwy 
wykreśla się epitet 
„rewolucyjna”) 
na czele 
z I sekretarzem 
KC PZPR, premierem 
i ministrem 
obrony narodowej 
gen. Wojciechem 
Jaruzelskim. W jej 
skład wchodzi ścisłe 
kierownictwo armii, 
generałowie pełniący 
funkcje rządowe.

12 grudnia
W rezydencji Prymasa Polski 
arcybiskupa Józefa Glempa przy 
ul. Miodowej odbywa się zało-
życielskie posiedzenie Pryma-
sowskiej Rady Społecznej – or-
ganu informacyjno-doradczego, 
w którego skład weszli przedsta-
wiciele środowisk katolickich 
z całego kraju, m.in. Stanisław 
Stomma (przewodniczący), Je-
rzy Turowicz, Andrzej Święcicki 
czy Andrzej Wielowieyski. Rada 

13.12.1981. O godz. 
6 rano I sekretarz 
KC PZPR, generał 

Wojciech Jaruzelski, 
ogłosił wprowadzenie 

stanu wojennego na 
terenie całej PRL.
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osoby, w tym, obok działaczy 
solidarnościowych, również 
członków poprzedniej ekipy 
rządzącej PRL, z Edwardem 
Gierkiem i Piotrem Jaroszewi-
czem na czele.

Przerwane zostało normalne 
nadawanie programu telewi-
zyjnego i radiowego, zakazano 
wydawania prawie wszystkich 
tytułów prasowych (oprócz par-
tyjnego dziennika „Trybuna Lu-
du” i gazety wojskowej „Żołnierz 
Wolności”). Zawieszono dzia-
łalność większości organizacji 
społecznych i zawodowych, 
wstrzymano pracę szkół i wyż-
szych uczelni. Wprowadzono 
godzinę milicyjną, ograniczenia 
w podróżach między miastami 
oraz cenzurę korespondencji, 
wyłączając jednocześnie zwykłą 
łączność telefoniczną. Rano na-
dano przemówienie gen. Jaru-
zelskiego wyjaśniające zaistniałą 
sytuację. Natychmiast przeszło 
ono do historii jako symbol tam-
tych wydarzeń.

14-19 grudnia
Od rana drugiego dnia stanu wo-
jennego w zakładach przemy-
słowych podejmowane są próby 
zorganizowania strajku general-
nego (nieco ponad 200 zakładów 
w całym kraju). Część z nich wy-
gasło samoistnie, większe akcje 
zostały rozbite przez oddziały 
ZOMO przy biernej pomocy 
oddziałów wojskowych. 15 i 16 
grudnia spacyfikowano straj-
ki w zakładach warszawskich 
i krakowskich, w tych samych 
dniach atakowano z użyciem 
helikopterów okupowaną przez 
protestujących Stocznię Gdań-
ską. We Wrocławiu brutalnie 
stłumiono protesty studenckie 
na Uniwersytecie i Politechni-
ce. 16 i 17 grudnia w Gdańsku 
zorganizowano manifestacje 
ulicznej, w czasie tłumienia 
których zginęła jedna osoba, 

23 grudnia
Już 14 grudnia rząd USA wstrzy-
mał dostawę żywności do Polski. 
23 grudnia prezydent Ronald Re-
agan ogłasza cały pakiet restryk-
cji wobec rządu gen. Jaruzelskie-
go, m.in. cofnięcie polskiej flocie 
rybackiej pozwoleń na połowy 
na wodach amerykańskich oraz 
licencji lotniskowych dla LOT-u. 
Zaprzestano wysyłania do PRL 
pasz rolniczych, co uderzyło 
w polską hodowlę. Cofnięto także 
pozwolenia na sprzedaż niektó-
rych technologii oraz gwarancje 
kredytowe. W następnym roku 
sankcje gospodarcze zaostrzyły 
się, m.in. poprzez zawieszenie 
klauzuli najwyższego uprzywi-
lejowania. Działania te, oraz 
zdecydowany antykomunizm 
prezydenta Reagana sprawiły, 
że stał się on wrogiem numer 
jeden PRL, regularnie atakowa-
nym przez propagandę.

23-24 grudnia
Swój protest kończą dwa z trzech 
strajkujących jeszcze zakładów 
pracy – ostatecznie spacyfikowa-
na Huta Katowice oraz kopalnia 
węgla kamiennego „Ziemowit”. 
Po tragedii „Wujka” górnicy pod-
jęli decyzję o strajku pod ziemią.

28 grudnia
Swój protest kończą górnicy z ko-
palni „Piast”, którzy spędzili dwa 
tygodnie strajku okupacyjnego 
pod ziemią, mimo świąt Bożego 
Narodzenia i namów wypełnia-
jących posługę duchową księży. 
Wydarzenie to uznawane jest za 
koniec pierwszej fazy trwania 
stanu wojennego w Polsce. z

Tomasz Leszkowicz 
Doktor historii, absolwent Uniwersytetu 

Warszawskiego. Specjalizuje się 
w historii dwudziestego wieku 

(ze szczególnym uwzględnieniem PRL)

Przeciw protestującym 
skierowano prawie 
2,5 tys. żołnierzy 
i milicjantów. W czasie 
akcji pluton specjalny 
MO wyposażony 
w ostrą broń palną 
otworzył ogień 
do strajkujących, 
w wyniku czego 
zginęło 9 górników 
(6 na miejscu, 
3 w szpitalu), 
a 22 zostało rannych. 
Do tej pory nie 
ustalono, kto wydał 
rozkaz strzelania.
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17 grudnia
Kilka dni po wprowadzeniu 
stanu wojennego z inicjatywy 
Prymasa Józefa Glempa przy pa-
rafii św. Marcina na ul. Piwnej 
w Warszawie powstaje Pryma-
sowski Komitet Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolności 
i ich Rodzinom, w który zaan-
gażowało się wielu intelektu-
alistów i ludzi kultury. Komi-
tet udzielał informacji o losie 
i miejscu internowanych a także 
dostarczał im paczki z żywno-
ścią, odzieżą zimowa i lekar-
stwami.

19 grudnia
Ambasador PRL w Waszyng-
tonie Romuald Spasowski po-
dejmuje decyzję o porzuceniu 
swojej placówki, prosząc o azyl 
polityczny w USA. Kilka dni póź-
niej podobnie postępuje amba-
sador w Tokio Zdzisław Rurarz. 
Obydwaj zaocznie zostają uznani 
za zdrajców i skazani na śmierć, 
pozbawienie praw politycznych 
i przepadek mienia. Stają się też 
czarnymi charakterami rządo-
wej propagandy.

21 grudnia
Z inicjatywy francuskiego związ-
ku zawodowego CFDT wezwano 
do ogólnokrajowego przestoju 
w pracy między godziną 11:00 
a 12:00 jako formy solidarności 
z Polakami. Związkowe akcje 
protestacyjne we Francji rozpo-
częły się już 13 grudnia i trwa-
ły w następnych dniach. Soli-
darność wobec „Solidarności” 
okazały wszystkie organizacji 
związkowe z wyjątkiem proko-
munistycznej CGT. Niedługo 
potem związkowy rozpoczęli 
akcję zbierania funduszy na 
rzecz pomocy represjonowa-
nym w Polsce.

a wiele zostało rannych. Od 
15 grudnia rozpoczęto odblo-
kowywanie kopalń na Górnym 
Śląsku. Tego dnia w czasie ak-
cji na terenie kopalni „Manifest 
Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju 
funkcjonariusze ZOMO oddali do 
protestujących strzały, w wyniku 
czego rannych zostało czterech 
górników. 19 grudnia strajko-
wało już tylko 29 zakładów na 
terenie czterech województw.

16 grudnia
Najtragiczniejsze wydarzenia 
miały miejsce w czasie pacyfi-
kacji kopalni „Wujek” w Kato-
wicach. Przeciw protestującym 
skierowano prawie 2,5 tys. żoł-
nierzy i milicjantów. W czasie 
walki wręcz z górnikami ciężko 
rannych zostało 10 ZOMO-wców. 
W czasie akcji pluton specjalny 
MO wyposażony w ostrą broń 
palną otworzył ogień do straj-
kujących, w wyniku czego zgi-
nęło 9 górników (6 na miejscu, 
3 w szpitalu), a 22 zostało ran-
nych. Do tej pory nie ustalono, 
kto wydał rozkaz strzelania. 

Tak brutalny atak doprowadził 
jednak do zaniechania oporu 
przez strajkujących. Tragedia 
w „Wujku” wstrząsnęła opinią 
publiczną. W styczniu 1982 r. 
umorzono śledztwo w sprawie 
śmierci górników. Wyrok skazu-
jący strzelających milicjantów 
zapadł dopiero w 2007 r.

16/17 grudnia
W Paryżu powstaje Komitet Ko-
ordynacyjny NSZZ „Solidarność” 
w skład którego weszli znajdu-
jący się po za granicami kraju 
działacze opozycji, m.in. Danuta 
Nowakowska, Andrzej Wołowski, 
Seweryn Blumsztajn, Andrzej 
Seweryn, Zbigniew Kowalewski 
i Jacek Kaczmarski. Celem dzia-
łania Komitetu było informowa-
nie zachodniej opinii publicznej 
o sytuacji w Polsce oraz koordy-
nowanie działań pomocowych na 
rzecz opozycji w kraju. Wsparcia 
Komitetowi udzielił jeden z naj-
większych francuskich związ-
ków zawodowych CFDT, który 
zapewnił m.in. lokal i mieszkania 
dla działaczy.

Pomnik dziewięciu górników Kopalni Wujek poległych 16.12.1981
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W gruncie rzeczy 
to przecież 
wspaniale mieć 
takie nudne życie! 
Wstaję rano i wiem, 
że Marcin zrobi mi 
herbatę. W ciągu 
dnia dziewczynki 
dziesięć razy się 
pokłócą, ale tyle 
samo razy się 
pogodzą i ucałują.
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Fajerwerki są 
dobre raz w roku. 
W pozostałe dni 
miłość karmi 
się szacunkiem, 
zaufaniem, 
szczerością 
i życzliwością.

Błogosławiona rutyna
n RODZINA

Pewnego wieczoru 
dziewczynki popro-
siły: „Mamusiu, opo-
wiedz nam bajkę!”. 

Była więc bajka o księżniczce 
Madzi i królewiczu Marcinie. 
„Ale to o was!” – krzyknęły pod 
koniec wyraźnienie zadowolo-
ne. „A my chcemy o prawdzi-
wej księżniczce”. Opowiedziałam 
więc o Śnieżce, Roszpunce czy 
innej bohaterce książek i wiel-
kiego ekranu. Kiedyś zrozumieją, 
że i one mogą stać się dla kogoś 
najprawdziwszymi królewnami. 
Nie ze względu na pochodzenie, 
ale ze względu na miłość. 

To zabrzmi okropnie infantyl-
nie, ale ja… tak właśnie się czuję. 
Marcin nie uratował mnie z wieży, 
ale zabił dla mnie co najmniej 
kilka smoków: smoka beznadziei, 
lęku przed samotnością, smoka, 
który każe wierzyć, że nic dobre-
go mnie w życiu nie spotka albo 
tego, który mówi, że mogę liczyć 
tylko na siebie.

Jedno „tak”…
Poznaliśmy się w Katolickim Sto-
warzyszeniu Młodzieży, gdzie 
wspólnie jako wolontariusze or-
ganizowaliśmy koncerty ewan-
gelizacyjne, festiwale teatralne, 
rekolekcje i obozy dla młodzieży. 
Każde z nas miało swoją sympatię 
i czasem zwierzaliśmy się sobie 
z rozterek miłosnych. Poznawa-
liśmy się bez makijażu, lepszych 
ciuchów i kultowych krakowskich 
knajp, raczej z workami pod ocza-
mi, kiedy po nocach robiliśmy 
kosztorysy rekolekcji i przy ke-
babie. Nie zależało nam na tym, 
by zrobić na sobie jak najlepsze 
wrażenie – byliśmy kumplami. 
Dziś tak bardzo jesteśmy wdzięcz-
ni Panu Bogu za ten czas, kiedy 
mogliśmy zobaczyć siebie takimi, 
jakimi byliśmy naprawdę.

Może dlatego, kiedy klapki spa-
dły nam z oczu, tak szybko zdecy-
dowaliśmy się na ślub? Zostaliśmy 
parą w lipcu, w listopadzie były 
niespodziewane (dla mnie) zarę-

czyny, a w styczniu decyzja: ślub 
w maju. To było istne szaleństwo! 
Studiowaliśmy, byliśmy biedni jak 
myszy kościelne, nieobyci w we-
selnych klimatach. Pobraliśmy się 
w środku sesji egzaminacyjnej, 
nie mając gwarancji wspólnego 
mieszkania w akademiku, ale 
– to akurat było dobre – mając 

zaledwie kilka pudełek swojego 
dobytku, który z łatwością można 
było przeprowadzić gdziekolwiek. 
I się zaczęło.

…całe życie
Na początku naszej wspólnej 
drogi mieliśmy dużo dobrych 
chęci. Wiedzieliśmy też, jakiego 
małżeństwa NIE chcemy. Szybko 
okazało się, że to trochę za ma-
ło. Choć znaliśmy się napraw-
dę dobrze, musieliśmy nauczyć 
się wspólnego życia w szacunku 
do odmienności drugiej osoby. 
Przeszkadzały nam brak poko-
ry, zranienia z przeszłości, ośli 
upór. Pilnowaliśmy jednak, by 
nigdy nie było cichych dni, byśmy 
nie zasypiali pokłóceni. Nieraz 
trzeba było ugryźć się w język 
lub zmusić do rozmowy, kiedy 
wcale nie była nam ona na rę-
kę. Czy mieliśmy ochotę rzucać 
talerzami? Wielokrotnie. A czy 
kiedykolwiek chcieliśmy się roz-
stać? Nie, nigdy. 

Błogosławiona rutyna
Choć zaczęłam od księżniczki 
i smoka, nasze codzienne ży-
cie nie jest bajką. Jak wszyscy, 
mamy swoje problemy. Mamy 
też wiele wad, które z różnym 
skutkiem próbujemy okiełznać. 
Pracujemy, uczymy dzieci w edu-
kacji domowej. Nie nadążamy ze 
sprzątaniem, czasami przez trzy 
dni jemy ten sam obiad… Ktoś 
powie, że to szara codzienność, 
jednak my wolimy określenie: 
błogosławiona rutyna. 

W gruncie rzeczy to przecież 
wspaniale mieć takie nudne życie! 
Wstaję rano i wiem, że Marcin 
zrobi mi herbatę. W ciągu dnia 
dziewczynki dziesięć razy się 
pokłócą, ale tyle samo razy się 
pogodzą i ucałują. O 11:30, jak 
w szwajcarskim zegarku, padnie 
pytanie: „Mamo, a może jest już 
zupka?”. Wieczorem usiądzie-
my do kolacji i pomodlimy się 
rodzinnie przy zapalonym wieńcu 
adwentowym. Potem będzie kłót-

nia o bajkę – którą czytamy? Ktoś 
rzuci „fochem” ze zmęczenia, ale 
ostatecznie się dogadamy. Dwulet-
nia Stefcia, która najbardziej ko-
cha rutynę, bardzo się wścieknie, 
kiedy to Marcin przyniesie jej mle-
ko, a nie ja. Wreszcie dzieci zasną 
i Marcin poroznosi je do swoich 
łóżek (tak, wiemy, że to podobno 
niewychowawcze). I może uda się 
do rana bez nocnego wstawania.

Jak wiele jest zwyczajnych ro-
dzin, których przyjaciółką jest taka 
błogosławiona rutyna! Oczywiście, 
że czasem lubimy pójść do kina. Że 
jesteśmy zmęczeni i mamy dość. 
Że pragnę jakiegoś szalonego wy-
znania miłości. Ale dobrze wiem, 
że fajerwerki są dobre raz w ro-
ku. Tymczasem w prawdziwym 
życiu, które jest takie, jakie jest, 
najcenniejszą umiejętnością jest 
przekładanie miłości na drobne 
gesty życzliwości, na proste znaki 
codziennego kontaktu. 

Rewolucja?!
Nie napisaliśmy nic odkrywcze-
go. Z drugiej strony spotykamy 
tak wiele osób, dla których te 
banały wydają się rewolucyjne. 
Miłości nie można się nauczyć 
z żadnego podręcznika, na żad-
nym uniwersytecie, ani nawet 
na żadnym kursie przedmałżeń-
skim. Miłości trzeba się uczyć 
przez całą młodość – dorastać do 
niej, dojrzewać, wiedząc, że sama 
nie spadnie nam z nieba. A po-
tem pielęgnować w małżeństwie.

Na zaproszeniach ślubnych 
cytowaliśmy św. Augustyna: „Mi-
łość to wybór drogi miłości i wier-
ność wyborowi”. Nie wiemy, co 
przyniesie nam życie, ale mamy 
nadzieję, że zawsze będziemy 
wierni swojemu wyborowi. Bo 
„kochać kogoś” oznacza wziąć 
za niego odpowiedzialność. „Ko-
chać kogoś” oznacza zdecydo-
wać, że ta osoba będzie dla nas 
najważniejsza przez całe życie. z

Magdalena Guziak-Nowak 
żona Marcina, mama Karolci, Klarci, 

Rózi, Stefci i Maluszka w brzuchu
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Beata Baublinskienė: W kilku 
słowach, śpiew gregoriański to...
Michał Sławecki: Jak o nim 
powiedział słynny dziewięt-
nastowieczny odnowiciel mu-
zyki liturgicznej opat Prosper 
Guéranger, śpiew gregoriański 
to śpiew Kościoła, śpiew wie-
ków i śpiew duszy. Dokumen-
ty kościelne określają go jako 
pierwszy i własny śpiew liturgii 
rzymskiej. Dziś chorał grego-
riański ma już mniej więcej 1300 
lat od momentu swego powsta-
nia w VIII wieku. Jednak naj-
bliższym mi określeniem jest 
„śpiew duszy”, ponieważ brakuje 
w nim jakiegoś materialnego od-
niesienia: to jest coś, co dotyka 
najgłębszych zakamarków ser-
ca. Powiedziałbym, że to rodzaj 
mojego muzycznego wyznania 
wiary poprzez fakt zespolenia, 
doskonałego zjednoczenia świę-
tych tekstów i melodii, które 
są owocem myśli teologicznej 
i kontemplacji. Zostały skom-
ponowane nie przez przypadko-
wych muzyków, ale przez osoby, 
które całym życiem oddawały się 
modlitwie – śpiewem i tekstami 
psalmów, tekstami liturgiczny-
mi Kościoła.

Kompozycje gregoriańskie two-
rzyły osoby zakonne. Również 
jesteś kompozytorem, ale nie 
mnichem. Czy w XXI wieku da 
się przestrzegać podobnych 
zasad twórczych?
Szacunek do słowa – chyba to 
jest dla mnie największa inspi-
racja tradycją muzyki liturgicz-
nej. W moich utworach tekst 
odgrywa kluczową rolę: on nie 
jest tylko pretekstem do powsta-
nia kompozycji, ale za każdym 
razem wszystkie czynniki mu-
zyczne podporządkowane są 
logice, rytmowi i przepływo-
wi słowa.

n MUZYKA

stów, chór dziecięcy, organy i in-
strumenty dęte; prawykonanie 
odbyło się w 2009 roku u sióstr 
franciszkanek w Warszawie. 
W tym samym roku w Filharmo-
nii Narodowej ks. prof. Kazimierz 
Szymonik prowadził premierę 
„Oratio lauretana”, którą skom-
ponowałem na 40-lecie Chóru 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – to jest mój trzeci 
chór, którym kieruję, obok zespo-
łów gregoriańskich. Na 50-lecie 
Chóru UKSW napisałem „Tryptyk 
chóralny” – prawykonanie miało 
miejsce w 2019 roku w kościele 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Lasku 
Bielańskim. Utworem nieraz 
wykonywanym jest „Ostatni list 
św. Maksymiliana do Matki” na 
chór mieszany a cappella według 
tekstu św. Maksymiliana Kolbe.

Mam w dorobku nawet utwo-
ry w języku kaszubskim: „Mszę 
kaszubską” oraz „Kaszubskie 
Magnificat” na sopran, tenor, 
chór mieszany i orkiestrę, które 
zostały zarejestrowane na pły-
cie „Mòja dësza wielbi Pana”. 
Utwory te zawierają liczne od-
niesienia do tradycji muzycznej 
wieków minionych.

Te i inne kompozycje chyba moż-
na znaleźć na Spotify, jak i liczne 
nagrania gregoriańskie? Dwa 
albumy twoich zespołów zostały 
wyróżnione na Fryderykach.
Tak, na Spotify obecne są nie-
które moje wykonania, przede 
wszystkim gregoriańskie. Pre-
cyzując – album „Verbum In-
carnatum”,który nagrałem 
z Mulierum Schola Gregoriana 
Clamaverunt Iusti we współpra-

Jakie utwory są w twoim do-
robku?
Głównie są to utwory sakral-
ne. Największa dotąd jest msza 
„Gaude Mater” na dwoje soli-
stów, chór mieszany, organy 
małe, wielkie i orkiestrę sym-
foniczną, której prawykonanie 
miałem przyjemność prowa-
dzić na początku maja 2008 ro-
ku w Bazylice na Jasnej Górze 
podczas inauguracji Między-

narodowego Festiwalu Muzyki 
Sakralnej. Pamiętam, że pod-
czas wykonania byli obecni mój 
profesor kompozycji Stanisław 
Moryto (1947–2018) oraz profe-
sor gregorianista Nino Albaro-
sa z Cremony, który był bardzo 
wzruszony, bowiem usłyszał 
wiele odwołań do śpiewu gre-
goriańskiego.

Kolejna moja msza to „Cunc-
tipotens genitor Deus” na soli-

Istniejący ponad tysiąc lat, do dziś praktykowany śpiew gregoriański stanowi jedną z najbardziej 
wyrafinowanych form muzyki sakralnej. Jest nie tylko śpiewem Kościoła, ale i śpiewem duszy, jak mówi o nim 
dr hab. Michał Sławecki, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – czołowy gregorianista polski, 
organista, kompozytor, dyrygent, założyciel i dyrektor artystyczny dwóch zespołów gregoriańskich: „Mulierum 
Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti” i „Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński”.
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Śpiew gregoriański 
to śpiew duszy

Opactwo 
św. Piotra 

w Solesmes

Ojciec Eugène Cardine 
(1905–1988) – benedyktyn 
z francuskiego opactwa 
św. Piotra w Solesmes, 
profesor – początkowo 
paleografii, a później 
semiologii gregoriańskiej 
– w Papieskim Instytucie 
Muzyki Kościelnej 
w Rzymie
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cy z najwybitniejszym polskim 
saksofonistą prof. Pawłem Gu-
snarem, otrzymał w roku 2016 
Fryderyka w kategorii muzy-
ka dawna. Na tej płycie, obok 
śpiewu gregoriańskiego i am-
brozjańskiego, można usłyszeć 
quasi modalne improwizacje na 
saksofonie sopranowym (Paweł 
Gusnar) i komentarze nawiązu-
jące do przemówień św. Jana 
Pawła II z pielgrzymek do Polski 
(Emilia Dudkiewicz).

Drugi album – „Historia de 
sancto Paulo primo heremita 
patre nostro“, który jest częścią 
większego projektu (seria Musi-
ca Claromontana), obejmujące-
go nagranie wszystkich utworów 
jednogłosowych znajdujących 
się w Archiwum Klasztoru Pau-
linów na Jasnej Górze – zare-
jestrowałem z moim męskim 
zespołem Schola Gregoriana 
Cardinalis Stephani Wyszyń-
ski. Jest to nagranie całej litur-
gii godzin na uroczystość św. 
Pawła Pierwszego Pustelnika, 
Patrona Zakonu Paulinów. Ten 
dwupłytowy album, z którego 
jestem bardzo dumny, w 2019 
roku został nominowany do 
Fryderyka również w kategorii 
muzyki dawnej.

Obok prowadzenia aktywności 
twórczych wykładasz na Uniwer-
sytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie ( jesteś 
dziekanem Wydziału Muzyki 
Kościelnej) oraz na licznych 
kursach w Polsce i za granicą. 
Czy można poprosić o niewielki 
wykład z historii śpiewu grego-
riańskiego?

był z całym 
swym dwo-
rem, przywiózł 
również swoją li-
turgię – księgi, kan-
torów, swoje zwyczaje 
– i tu się zaczęły problemy. 
Wówczas każdy region Euro-
py miał swoją własną kulturę 
liturgiczną i – co z tym nie-
rozerwalnie związane – mu-
zyczną. W Mediolanie, diece-
zji Lugano na północy Włoch 
i na terenie obecnej Szwajcarii 
włoskojęzycznej był praktyko-
wany śpiew ambrozjański, na 
Półwyspie Iberyjskim – śpiew 
hiszpański, znany jako wizygoc-
ki albo mozarabski (to znaczy 
„nie arabski“), bo mozarabski 
znaczy „nie arabski”), wzdłuż 
Pirenejów – śpiew gallikański, 
w Patriarchacie Akwilejskim 
– śpiew akwilejski, w diecezji 
Benewenta – śpiew benewen-
tyński, u papieża i na wszelkich 
terytoriach zależnych od niego 
– śpiew rzymski.

Karol Wielki – genialny wład-
ca i największy polityk ówcze-
snej Europy – hołdował zasadzie, 
że rok bez wojny jest rokiem 
straconym, wobec tego podbi-
jał okoliczne ludy. W pewnym 
momencie pojawił się realny 
problem: jak tym wszystkim 
zarządzać? Podlegały mu róż-
ne systemy monetarne, sądow-
nicze, legislacyjne, ale przede 
wszystkim – różne języki i od-
mienna kultura. Postanowił po-
litycznie wykorzystać fakt, że 
miał u siebie papieża. Sprawił, 
że kwantyfikatorem ogólnym, 
jakbyśmy matematycznie powie-
dzieli, czyli punktem, w którym 
będą się spotykały te wszystkie 

państwa, będzie liturgia. Naka-
zał przyjęcie liturgii papieskiej 
na wszystkich podbitych przez 
siebie terenach. O ile większa 
część nie sprawiała dużych pro-
blemów, o tyle rdzenna gallikań-
ska ludność i kantorzy, bardzo 
przywiązani do swojej tradycji, 
postawili się. Śpiew rzymski 
Frankowie uważali za przewi-
dywalny, powtarzalny, mało roz-
winięty i skomponowany zupeł-
nie bez fantazji. Powiedzieli, 
że nie będą tego wykonywać, 
ale Karol Wielki nie chciał ustą-
pić. W końcu doszło do sytu-
acji, którą wybitny gregorianista 
profesor Alberto Turco nazywa 
okrągłym stołem w Metz, przy 
którym usiedli kantorzy rzym-
scy i kantorzy gallikańscy, czyli 
frankońscy. W wyniku burzli-
wych dyskusji zaakceptowa-
no strukturę modalną śpiewu 
rzymskiego, miejsca występo-
wania ozdobnych melizmatów 
i akcentowanie słów, jednak cała 
koncepcja ornamentyki pozo-
stała gallikańska.

Tak w VIII wieku powstał 
nowy zbiór kompozycji, który 
jest zupełnie różny od kompo-
zycji rzymskich (dzisiaj mówi-
my na nie „staro-rzymskie”). 
Został nazwany śpiewem gre-
goriańskim na cześć papieża 
Grzegorza Wielkiego (540–604). 
ponad dwa wieki po jego śmierci 
(była to legenda mająca na celu 

W VIII wieku 
powstał nowy zbiór 
kompozycji, który 
jest zupełnie różny 
od kompozycji 
rzymskich 
(dzisiaj mówimy 
na nie „staro-
rzymskie”). Został 
nazwany śpiewem 
gregoriańskim 
na cześć papieża 
Grzegorza Wielkiego 
(540–604). ponad dwa 
wieki po jego śmierci.

Powstanie śpiewu gregoriań-
skiego jest związane z histo-
rią, kiedy w VIII wieku papież 
Stefan II zwrócił się o pomoc 
polityczną i militarną do króla 
Franków Pepina i jego synów, 
wśród których był przyszły 
władca Europy Karol Wielki. Te-
rytoria papieskie były cały czas 
najeżdżane przez Longobardów, 
którzy zasiedlali papieskie zie-
mie i łupili tamtejsze skarbce. 
Szczególnie w tym celował ich 
przewódca Astolf. Papież jako 
monarcha Państwa Św. Piotra 
czuł się bardzo zagrożony. Więc 
przeprowadził się do opactwa 
Saint-Denis w Paryżu, gdzie czuł 
się bezpiecznie pod skrzydłami 
Karolingów. A ponieważ przy-

Mulierum Schola 
Gregoriana 
Clamaverunt 
Iusti – żeńska 
schola zajmująca 
się wykonywaniem 
i popularyzacją 
śpiewu 
gregoriańskiego. 
Koncert we Florencji, 
dyrygent Michał 
Sławecki

Semiologia gregorianska Graduał Rzymski jest oficjalnym śpiewnikiem mszalnym 
Kościoła łacińskiego

Chorał 
gregoriański
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umożliwienie szybszej transmi-
sji repertuaru). Jednak święty 
papież nie miał nic wspólnego ze 
śpiewem gregoriańskim, który 
dzisiaj w literaturze naukowej 
jest właściwie nazywany śpie-
wem rzymsko-frankońskim al-
bo romano-frankońskim, bo to 
odzwierciedla jego prawdziwe 
korzenie. Działania Grzegorza 
Wielkiego w zakresie śpiewu 
liturgicznego odnoszą się do re-
pertuaru starorzymskiego.

Dzisiaj istnieje kilka sposobów, 
szkół, tradycji wykonywania 
chorału gregoriańskiego. Czy 
zaliczyłbyś siebie do którejś 
z nich?
Rzeczywiście jest dróg, który-
mi można poszukiwać ideałów 
wykonawczych śpiewu grego-
riańskiego. Niewątpliwie jedną 
z nich jest szkoła solesmeńska, 
pochodząca ze słynnego opac-
twa benedyktynów Św. Piotra 
w Solesmes we Francji, które 
już od ponad 100 lat publikuje 
księgi liturgiczno-muzyczne. 
Wykonawstwo tej szkoły opie-
ra się na „Graduale Romanum”, 
wydanym w 1908 roku jeszcze 
przez watykańskie „Editio Ty-
pica”, a poprzedzone wydaniem 
„Kyriale Romanum” w 1905 ro-
ku. Te dwie księgi zaspokajają 
repertuar liturgiczny całego ro-
ku kościelnego.

Początkowo nie zawiera-
ły żadnych znaków rytmicz-
nych, dopiero na przełomie 
lat 20-30-tych dodał je ojciec 
André Mocquereau. Zaczęto 
wtedy jeszcze raz publikować 
wszystkie księgi z dodatkiem 
znaków rytmicznych. Niestety 
należy stwierdzić, że ten rodzaj 
interpretacji nie zwraca uwagi 
na słowo. Liczy się tam tylko 
następstwo rytmiczne, według 
którego próbuje się „interpre-
tować” melodię.

Istnieje również tak zwana 
szkoła paryska, najbardziej 

dzień i noc... Rękopisy średnio-
wieczne cię fascynują?
Tak, to prawda. Mam w domu 
bardzo obszerną bibliotekę, 
na którą składają się wszyst-
kie dostępne papierowe wyda-
nia rękopisów, jakie udało mi 
się zgromadzić na przestrzeni 
ostatnich lat. Zbiór ten przez 
cały czas się powiększa i mam 
już pewien kłopot z miejscem. 
Ale w dzisiejszej dobie gros rę-
kopisów dostępnych jest w in-
ternecie w formie cyfrowej, 
dlatego tego rodzaju biblioteki 
niedługo odejdą w zapomnie-
nie. Osobiście jednak preferuję 
taki właśnie rodzaj kontaktu 
z muzyką wieków minionych 
– autentyczny, bo materiały są 
najbardziej zbliżone do tego, 
czym dysponowali ówcześni 
wykonawcy. Inną moją fascy-
nacją jest odręczne przepisy-
wanie neum i nut kwadrato-
wych z różnych szkół w celu 
ich dogłębnego zrozumienia, 
ale to już temat na zupełnie 
inną rozmowę. z

Rozmawiała: Beata Baublinskiene
www.culture.pl

Każde 
konkretne 
słowo zostało 
skomponowane 
w ten, a nie inny 
sposób, dlatego 
potępiam 
wszelkie próby 
„tłumaczenia“ 
łacińskiego 
śpiewu romano-
frankońskiego 
na języki 
narodowe 
i naiwnego 
wtłaczania 
go w ramy 
kompozycji 
gregoriańskiej. 
Pamiętajmy, 
że śpiew 
gregoriański 
to najwyższa 
forma sztuki, 
jaką wytworzyło 
chrześcijaństwo 
w Europie 
Zachodniej.
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ków towarzyszących tekstowi. 
Interpretacja ta bazuje przede 
wszystkim na założeniu, że rytm 
śpiewu jest swobodny, oratorski, 
uwarunkowany przede wszyst-
kim słowem. Z drugiej strony, 
nie da się zaśpiewać słowa w je-
go integralnej formie bez mu-
zycznego legato. Więc mamy do 
czynienia ze stylem melodycz-
no-słownym: to znaczy, słowa 
nie można rozpatrywać w ode-
rwaniu od melodii, ani melodii 
– w oderwaniu od słowa. Każde 
konkretne słowo zostało skom-
ponowane w ten, a nie inny spo-
sób, dlatego potępiam wszelkie 
próby „tłumaczenia“ łacińskiego 
śpiewu romano-frankońskiego 
na języki narodowe i naiwnego 
wtłaczania go w ramy kompo-
zycji gregoriańskiej w nadziei, 
że będzie to miało szanse za-
funkcjonować bez uszczerb-
ku dla sztuki. Pamiętajmy, że 
śpiew gregoriański to najwyższa 
forma sztuki, jaką wytworzyło 
chrześcijaństwo w Europie Za-
chodniej.

O interpretacji zapisów neuma-
tycznych chyba mógłbyś mówić 

kojarzona z francuskim muzy-
kologiem Marcelem Pérèsem. 
Chociaż są interpretowane te 
same wydania watykańskie, sto-
suje się do tego zupełnie inne 
kryteria rytmiczne. W bardzo 
dużym skrócie – wszystkie nuty 
ornamentacyjne są „przelatywa-
ne“ nieproporcjonalnie szyb-
ko w stosunku do nut, które są 
śpiewane długo i menzuralnie. 
Zasady wykonawcze są opar-
te na scholastycznym i bardzo 
niejednoznacznym traktacie 
Hieronima z Moraw (XIII w.), 
który nie był muzykiem, 
a śpiew liturgiczny opisywał 
tak jak czuł. Poza tym w wyko-
nastwie solesmeńskim stosuje 
się pewien czynnik naturalny 
– śpiew jest swobodny, choć 
zwolennicy tej szkoły mówią, 
że swobodzie podlega następ-
stwo dwójkowych i trójkowych 
grup rytmicznych. Natomiast 
u interpretujących na sposób 
Pérèsa, jak oni sami utrzymują, 
wykorzystuje się technikę wo-
kalną drwali z Korsyki. I to jest 
dość skomplikowana sytuacja, 
dlatego że nie sposób wyobra-
zić sobie mnicha, który byłby 
w stanie przez pięć czy sześć 
godzin dziennie śpiewać bre-
wiarz, officium nocne, liturgię 
Mszy Świętej, używając takiej 
techniki wokalnej. To nie do 
zaakceptowania tym bardziej, 
że ikonografia muzyczna przed-
stawia śpiewaków z twarzami 
pogodnymi i bez grymasów, 
które pojawiają się przy użyciu 
techniki korsykańskiej.

Oprócz tego, istnieje cała ma-
sa szkół bliżej niezidentyfikowa-
nych i nie dających się sklasy-
fikować. Dodatkowo w Polsce 
prawie każdy absolwent muzy-
kologii uważa się za specjalistę 
od muzyki dawnej, szczególnie 
księża... Proszę mi wybaczyć to 
stwierdzenie, ale tak jest.

Do jakiej grupy interpreta-
cji zaliczyłbym siebie? Otóż na 

pewno – do grupy osób, które 
interpretują śpiew gregoriański 
w oparciu o wczesne rękopisy 
adiastematyczne, tj. bezliniowe 
zapisy znaków neumatycznych – 
pierwsze, najwierniejsze, będą-
ce najbliżej fazy przekazywania 
śpiewu drogą ustną, kiedy tylko 
„wymyślono“, czy raczej odkryto 
rodzaj paleograficznego pisma 
muzycznego najlepiej oddający 
charakter tego śpiewu. W dru-
giej połowie ubiegłego wieku 
powstała nawet specjalna gałąź 
nauki zapoczątkowana przez 
ojca Eugène’a Cardine’a – tak 
zwana semiologia gregoriańska, 
która jest połączeniem paleogra-
fii, estetyki i modalności. Nadaje 
ona konkretne znaczenie inter-
pretacyjne, a więc i znaczenie 
rytmiczne, poszczególnym for-
mom graficznym neum (neuma 
– średniowieczny znak nutowy). 
Nie mogę tego określić mianem 
szkoły, dlatego że tutaj interpre-
tujemy zapisy oryginalne: śpiew 
gregoriański jest „zakodowa-
ny“ w zapisie neumatycznym, 
a więc mówimy tutaj nie o szko-
le, a o kluczu koniecznym do 
właściwego odczytywania zna-Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina – wejście główne

Bazylika św. Dionizego w Saint-Denis – dawny kościół opactwa benedyktyńskiego w Saint-Denis
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Wchodzimy niemal 
do biednych 
górniczych mieszkań, 
pełnych zawsze 
umorusanych 
i głodnych dzieci, 
dotykamy ich losu, 
słysząc cały czas syk 
otwieranych puszek 
piwa. Douglas Stuart 
dokonał rzeczy 
wielkiej. Opisał 
i uwiecznił jeden 
ze współczesnych 
fragmentów 
odwiecznej nędzy 
ludzkiej.
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Przenikliwy obraz życia górniczych rodzin epoki Margaret Thatcher przeistacza się w dziele Douglasa Stuarta 
w studium człowieczeństwa wystawionego na okrutne próby. Walka o godność i miłość kończy się porażką, 
ale sama walka pokonanej Agnes dają nadzieję. Jej postawa ostatecznie chroni przed złem jej syna – dziecko 
doświadcza piekła, ale nie ulega złu.

Pieśń żałobna dla Agnes Bain
n LITERATURA

Agnes Bain całe swe-
go niedługie życie 
walczyła z mężczy-
znami, dziećmi, ro-

dziną, obcymi, a także swoim 
nałogiem. Walczyła, będąc prze-
rażająco samotną i wyobcowa-
ną, niezrozumianą przez nikogo. 
Kochaną tylko przez swego naj-
młodszego syna Shuggiego, choć 
i to nie może być do końca pew-
ne. Shuggie jako dziecko chciał 
mieć normalny dom i normalną 
matkę i uważał, że jak się dobrze 
„postara” to jej pomoże. Nie była 
to zdrowa relacja.

W porażającej swym natu-
ralistycznym stylem książce 
„Shuggie Bain” Douglas Stuart 
przedstawia nam losy jednej 
z rodzin, żyjącej w „górniczej” 
dzielnicy Glasgow za czasów rzą-
dów Margaret Thatcher. Wszech-
obecna bieda i wynikająca z niej 
tymczasowość i bylejakość życia 
dają nam niezwykle ponury, ale 
i tchnący realizmem opis życia 
ludzi, którzy walczą o codzien-
ny byt. Mężczyźni, jeśli mają 
szczęście to ciężko pracują na 
utrzymanie licznych rodzin, ko-
biety zaś są przykute do domów 
i dzieci, zajęte nieustanym kar-
mieniem i ubieraniem swego 
potomstwa. 

Na marginesie, dzieci two-
rzą w książce swoisty świat, 
zimny i okrutny, bezwzględny 
dla słabszych, powtarzając bez-
wiednie mechanizmy przemocy, 
które znają ze świata dorosłych. 
A w nim trwa bezwzględna wal-
ka o przetrwanie, nie w oba-
wie o życie, ale o jego godność. 
Agnes Bain cierpi bardziej od 
innych, gdyż jest bardziej wrażli-
wa. Nie godzi się na sprowadze-
nie do roli żony i matki. Chce od 
życia więcej. Bardzo dba o swój 
wygląd, makijaż i ubranie, czym 
wyróżnia się z otoczenia, jej nie-
zaspokojona potrzeba piękna 
i miłości pcha ją w stronę prze-
kraczania granic.

Bardzo długo w walce o za-
chowanie człowieczeństwa to-
warzyszy jej właśnie wysokie 
poczucie własnej godności, to 
dzięki niemu podnosi się z naj-
większych upadków i niezrażona 

wychodzi życiu znowu naprze-
ciw. Nie poddaje się. Książka 
Stuarta to głównie pochwała 
człowieczeństwa, które rzucone 
zostało w nieludzkie, piekielne 
wręcz kręgi dzielnic Glasgow. 
„Gdy przynosiła sobie wstyd pi-
ciem, nazajutrz podnosiła się, 
wkładała najlepszy płaszcz i sta-
wała czoła światu. Gdy miała 
pusty brzuch, a jej dzieci były 
głodne, układała włosy i kazała 
światu myśleć, że wszystko gra”.

Arcydzieło, bo tak należy 
pisać o tej książce, Douglasa 
Stewarta nie jest tylko drobia-
zgowym opisem życia kobiety, 
która stacza się na dno z powodu 
swojego alkoholizmu. Alkohol 
towarzyszy mieszkańcom Glas-
gow na każdym kroku, jest szyb-
kim i łatwym pocieszycielem. 
W przypadku Agnes alkohol jest 
odpowiedzią na niemiłość. Nie-
miłość męża, niemiłość dzieci, 
niemiłość świata.

Bohaterowie książki Stuarta 
ranią się bowiem notorycznie, 
to ich naturalna reakcja na su-
rowe warunki życia, ich pancerz 
obronny. I sednem spojrzenia 
Stuarta jest chyba właśnie pre-
cyzyjny opis zranień, jakie do-
znaje człowiek od innych, za-
mykając się w sobie i z czasem 
raniąc najbliższych. Główną osią 
dramatyczną książki jest relacja 
syna do Agnes. Z początku Shug-

gie jest bez reszty oddany mat-
ce, czuły i kochający. Gdy jego 
brat i siostra tracą już nadzieję, 
a wcześniej stracił ją mąż Agnes, 
to on nadal przy niej trwa, zno-
sząc upokorzenia. W końcu i on 
stanie się dla niej, zniszczonej 
już przez alkohol, wrogiem, któ-
rego trzeba wyrzucić z domu.

W istocie to właśnie Shuggie 
jest głównym obserwatorem 
dziejących się wydarzeń. Oczy-
ma dziecka patrzymy na świat 
i poznajemy jego najbardziej 

koszmarne i obrzydli-
we wymiary. Shuggie 
doznaje morza upoko-
rzeń i wstydu, sam do 
końca zachowując czu-
łość i miłość do matki. 
Te „oglądy” świata, któ-
re ma Shuggie stanowią 
wyjątkowe fragmenty 
książki. Pytamy sami siebie, 
czemu zło nie zniszczyło tego 
chłopca, czemu nie zatruło mu 
serca? Jak zachował godność 
i człowieczeństwo? Agnes się 
to nie udało.

Obok warstwy fabularnej 
książka jest swoistym hymnem 
na cześć miasta. Glasgow staje 
nam niemal w oczach, gdy prze-
mierzamy je wraz z bohaterami. 
Ulice w deszczu, wnętrza taksó-
wek, pofabryczne hałdy, kolejki 
po cotygodniowy zasiłek, okolice 
mostów, ale i bogate restauracje 
czy kamienice w centrum wy-
znaczają „scenę”, na które los 
okrutnie przestawia ludzkie figu-
ry. W polskiej literaturze takiego 
hołdu doczekała się Warszawa 
w „Złym” Leopolda Tyrmanda.

Z fotograficzną wręcz do-
kładnością autor pokazuje nam 
wnętrze domu Agnes, opisuje 
przedmioty codziennego użytku, 
rysuje codzienne troski i zmar-
twienia. Wchodzimy niemal do 
biednych górniczych mieszkań, 
pełnych zawsze umorusanych 

i głodnych dzieci, dotykamy 
ich losu, słysząc cały czas syk 
otwieranych puszek piwa. Do-
uglas Stuart dokonał rzeczy wiel-
kiej. Opisał i uwiecznił jeden ze 
współczesnych fragmentów od-
wiecznej nędzy ludzkiej. Uczynił 
to przy tym ze zrozumieniem, 
a nieraz i z czułością wobec bo-
haterów. 

Wielki hołd należy oddać tłu-
maczowi Krzysztofowi Cieśliko-
wi, który doskonale wywiązał 
się ze swojego zadania. Książka 
jest wspaniale przetłumaczona, 
doskonale oddaje świat przedsta-
wiony, unaoczniając go niejako 
przez język czytelnikowi. Bar-
dzo udany okazał się niełatwy 
zabieg oddania specyficznego 
języka (gwary) bohaterów przez 
stworzenie jego polskiego odpo-
wiednika. Szorstki i koślawy ję-
zyk bohaterów doskonale odbija 
rzeczywistość, w której żyją. Jest 
jej żywym świadkiem. Wielka 
to rzecz. z

Bartosz Wieczorek

Douglas Stuart, Shuggie 
Bain, Wydawnictwo 

Poznańskie, 2021.

Mieszkania w Nitshill, 
południowej części 
Glasgow.  Nitshill było 
pierwotnie wioską 
górnicza
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Pokusa budowania 
jak najbliżej rzeki 
była bardzo duża, 
gdy szlaki wodne 
były podstawowymi 
drogami transportu. 
Wiązało się to jednak 
z powtarzalnym 
ryzykiem: ludzie 
bogaci i znający 
niebezpieczeństwo 
zalania lokowali 
swoje siedziby jak 
najwyżej.

Jednak nawet lokalny ka-
taklizm jest dramatem 
dla dotkniętych nim lu-
dzi. Mamy bardzo ogra-

niczone możliwości zapobiega-
nia katastrofom naturalnym, 
ale możemy się do nich przy-
gotować i skutecznie bronić 
w oparciu o doświadczenia 

n PRZYRODA

Klęski żywiołowe 
czy możemy się przed nimi bronić?
Klęska żywiołowa 
to zjawisko 
naturalne 
o nietypowym 
nasileniu, 
powodujące znaczne 
straty materialne, 
a czasem też 
ludzkie. Może też 
trwale zmienić 
powierzchnie 
ziemi i krajobraz. 
W Polsce występują 
tylko niektóre 
ze znanych klęsk 
żywiołowych, a ich 
intensywność jest 
zwykle mniejsza, 
niż w rejonach 
z wielkim rzekami, 
sezonowymi 
huraganami albo 
nietypową budową 
geologiczną. 

poprzednich pokoleń i nowe 
technologie. 

Powodzie
Na każdym zamieszkałym kon-
tynencie obecne są przekazy 
o gigantycznych powodziach. 
Cywilizacje rozwijające się nad 
wielkimi rzekami dokładnie 

dokumentowały duże wylewy, 
wpływające bezpośrednio na 
życie mieszkańców, gospodar-
kę i politykę. Pierwsza powódź 
w Polsce została odnotowana 
w kronice Jana Długosza dla ro-
ku 988. Kolejne występowały co 
kilkadziesiąt lat. Specyfiką Wisły 
są dwa typy powtarzających się 

powodzi: wiosenne roztopowo-
-zatorowe i letnie występujące 
po obfitych opadach w górnym 
biegu rzeki (tzw. powodzie świę-
tojańskie i jakubowe). 

Nie może w tej sytuacji dziwić 
fakt, że stare miasta np. nad 
Wisłą (Sandomierz, Warszawa, 
Płock, Grudziądz) są położone 
nad skarpą rzeczną, poza za-
sięgiem największych powodzi. 
Pokusa budowania jak najbliżej 
rzeki była bardzo duża, gdy szla-
ki wodne były podstawowymi 
drogami transportu. Wiązało 
się to jednak z powtarzalnym 
ryzykiem: ludzie bogaci i zna-
jący niebezpieczeństwo zalania 
lokowali swoje siedziby jak naj-
wyżej. Przy rzece powstawały 
głównie obiekty tymczasowe, 
bezpośrednio związane z han-
dlem i żeglugą. Po wielkiej po-
wodzi w XIV wieku, gdy Wisła 
utworzyła nowe koryto ok. 2 km 
na wschód od miasta i zamku 
w Czersku ten ośrodek stopnio-
wo podupadł, jednak nie zdecy-

dowano się na budowę nowego 
miasta w zagrożonej dolinie: 
władza książęca przeniosła się 
do Warszawy. 

Dobrze udokumentowane 
wielkie powodzie w ostatnich 
stuleciach wystąpiły w latach 
1813, 1844, 1903, 1934, 1979, 
1982, 1997 i 2010. Największe 
zniszczenia powodziowe wy-
stępują w gęsto zaludnionych 
dolinach Wisły (1934) i Odry 
(1997) oraz niektórych ich do-
pływów. Specyficzna sytuacja 
występuje w dolinach Pilicy 
i Wieprza, gdzie tradycyjnie 
nie buduje się w niskich poło-
żeniach i z tego powodu straty 
materialne są niewielkie. Mało 
zmieniona dolina dolnej Pilicy 
od Tomaszowa do Warki jest 
wielkim naturalnym zbiorni-
kiem retencyjnym, jednak prze-
pływ w Pilicy to tylko 5-10 proc. 
przepływu Wisły. 

Osadnicy „holenderscy” na 
Żuławach Wiślanych przywieź-
li ze sobą zwyczaj budowa-

Powodź – Wisła

Powodź – rzeka Rządza
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nia domów i gospodarstw na 
sztucznych pagórkach (z ziemi 
pochodzącej z budowy rowów 
i kanałów melioracyjnych) – ta-
kie pagórki chroniące dawniej 
przed powodzią można do dzi-
siaj zobaczyć między Elblągiem 
i Gdańskiem. 

Na Śląsku i w Wielkopolsce 
władze pruskie już w XVIII wie-
ku dostrzegły potrzebę pozo-
stawienia wolnych przestrzeni 
w dolinie Odry w celu obniżenia 
fali powodziowej. Po przesu-
nięciach granic i wielkich mi-
gracjach ludności po II wojnie 
światowej o tych polderach za-
pomniano, a nawet częściowo je 
zabudowano, co ujawniła wielka 
powódź z 1997 r. Wyobrażenie 
o zasięgu dawnych powodzi 
dają tzw. znaki wysokiej wody 
umieszczane np. przy obiektach 
zabytkowych. 

Presja urbanizacyjna i mo-
da na mieszkanie blisko wody 
oraz brak wiedzy o lokalnych 
uwarunkowaniach hydrologicz-
nych powodują, że coraz więcej 
osób decyduje się na mieszkanie 
w dolinach rzek. Czasem już po 
kilku latach okazuje się, że była 
to decyzja błędna albo wręcz 
katastrofalna, gdyż budynki 
a nawet całe osiedla zostały 
posadowione zbyt nisko. Więk-
szość nowych planów zagospo-
darowania gmin zawiera infor-
macje o terenach zagrożonych 
powodziami i warto to spraw-
dzić przed wyborem miejsca 
zamieszkania. Automatyczne 
stacje pomiarowe i nowoczesny 
system ostrzegania mogą istot-
nie ograniczyć zagrożenie dla 
ludzi (dają czas na akcję ewaku-
acyjną), ale w niewielkim stop-

niu wpływają na zmniejszenie 
strat materialnych. Zbiorniki 
przeciwpowodziowe zmniejsza-
ją wysokość i opóźniają przej-
ście fali powodziowej, ale ich 
budowa jest kosztowna i dłu-
gotrwała oraz napotyka często 
opory ze strony lokalnych spo-
łeczności. 

Huragany
W Polsce nie występują hura-
gany i trąby powietrzne o roz-
miarach znanych np. z Ameryki 
Północnej, jednak lokalnie zja-
wiska tego typu powodują duże 
straty. Huragany są mniej prze-
widywalne niż powodzie, jeśli 
chodzi o miejsce wystąpienia. 
Nawet w warunkach nowocze-
snego obiegu informacji (inter-
net, smsy alarmowe) czas na 
przygotowanie się do takiego 
zdarzenia jest bardzo krótki. 

Ogólna profilaktyka znisz-
czeń i zagrożeń huraga-
nowych obejmuje budo-
wanie solidnych domów 
i obiektów użyteczności 
publicznej (stąd np. da-
chy obciążone darnią 
i kamieniami stosowa-
ne od dawna w Skan-
dynawii albo w górach), 
unikanie sadzenia dużych 
i łamliwych drzew w osiedlach 
i przy szlakach komunikacyj-
nych, stosowanie podziemnych 
instalacji energetycznych i te-
lekomunikacyjnych, regularne 
sprawdzanie prognoz pogodo-
wych. 

Wielkie pożary
Każdy pożar jest dramatem dla 
dotkniętych nim osób i często 
wywołuje wstrząs u świadków ta-

kiego zdarzenia. Wielkie pożary 
zdarzają się względnie rzadko, 
jednak stwarzają poważne zagro-
żenia i dezorganizują życie oko-
licy. Wielkie pożary wymagające 
wielodniowej akcji gaśniczej to 
np. pożar lasów pod Kuźnią Ra-
ciborską w 1992 r., pożar w Pusz-
czy Noteckiej w 1992 r. i pożar 

torfowisk w Biebrzańskim Parku 
Narodowym w 2020 r. 

Przyczyny pożarów to brak 
ostrożności, awarie i celowe pod-
palenia. Ryzyko takich zdarzeń 
można zmniejszyć przez stoso-
wanie odpowiednich przepisów 
i środków ostrożności, właści-
we składowanie łatwopalnych 
substancji i odpadów oraz od-
powiednie zagospodarowanie 
lasów (np. tzw. pasy przeciwpo-
żarowe Kienitza stosowane od 
czasów pruskich). Lasy iglaste 
mogą być chronione przez wpro-
wadzanie pasów z gatunków 
liściastych i rozbudowę małej 
retencji wodnej (stawy i rowy 
z zastawkami). 

Wypalanie nieużytków, łąk 
i odpadów rolniczych na polach 
jest zabronione od kilkudziesię-
ciu lat, jednak ciągle są osoby, 
które wierzą, że wypalanie użyź-
nia glebę albo wypalają z czy-
stego lenistwa. Znacznie częst-
sze są małe pożary – głównie 
obiektów mieszkalnych, gdzie 
podstawowe znacznie ma sto-
sowanie materiałów i technolo-
gii niepalnych i trudnopalnych, 
sprawnych sprzętów domowych, 
posiadanie gaśnicy i koca ga-
śniczego oraz czujnika dymu 
i tlenku węgla.

Osuwiska
Zjawiska osuwiskowe występują 
rzadko i dotyczą głównie połu-
dniowej – górzystej i wyżynnej 
części kraju. Na nizinach po-
jawiają się na skarpach dolin 
rzecznych i w okolicach sztucz-
nych wykopów i pryzm. Osu-
wiskom sprzyjają długotrwałe 
deszcze oraz nierównomierne 
rozmarzanie gruntu podczas 
roztopów. Służby geologiczne 
dysponują mapami starych osu-
wisk i terenów zagrożonych. 

Budowa domów na takim te-
renie jest niewskazana i wymaga 
bardzo solidnych fundamentów, 
które i tak mogą się okazać nie-
wystarczające w razie naporu 
wielkich mas ziemnych. W ob-
liczu każdego z wymienionych 
zagrożeń (podobnie jak „zimy 
stulecia”) może się przydać pod-
stawowy zestaw przetrwania, 
zawierający środki opatrunko-
we i leki, folię termiczną, zapas 
żywności i wodę na kilka dni, 
źródło energii (baterie, zapałki) 
i podstawowe narzędzia. z

Presja urbanizacyjna 
i moda na mieszkanie  
blisko wody oraz 
brak wiedzy 
o lokalnych 
uwarunkowaniach 
hydrologicznych 
powodują, że coraz 
więcej osób decyduje 
się na mieszkanie 
w dolinach rzek. 
Czasem już po kilku 
latach okazuje się, 
że była to decyzja 
błędna.

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

z Wysoka woda w Wilanowie

Wysoka woda 
w Pieninach x

Pożar lasu
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n KSIĄŻKI

Udomowienie roślin

Chłopi polscy 
jak niewolnicy

Warto się dziwić

Zakończyć kulturę picia

Coraz więcej książek histo-
rycznych stara się znaleźć 
perspektywę, z której będzie 
można historię opowiadać 

w nowy sposób. Nie z punktu widzenia 
władców i dynastii, wojen, dyplomacji 
i oficjalnych dokumentów, ale oddając 
głos tym, którzy dotąd go nie mieli. Jed-
ną z takich wielkich grup, która dotąd 
w Polsce nie miała mocno zarysowanej 
własnej perspektywy są chłopi pańszczyź-
niani. W takim nurcie mieści się właśnie 
znakomita książka Kamila Janickiego.

Oddanie głosu chłopom, bezpośred-
nio, ale też poprzez świadectwa ich losu 
opisane przez zagranicznych przybyszów 
czy przez świadectwa literackie wywraca 
nam do góry nogami rozumienie własnej 
historii. Okazuje się bowiem, że przez 
bardzo znaczny jej okres chłopi byli grupą 
zmuszaną do niewolniczej pracy przez 
szlachtę. Zamiast przekazywanej nam 
na lekcjach historii wersji o koegzysten-
cji między wsią a dworem mamy obraz 
ucisku, wyzysku, przemocy i bezprawia. 
Z dokumentów wynika też, że szlachcice 
wymieniali się swymi poddanymi, uży-
wali ich jako zastawu pod kredyt, bądź 
przekazywali sobie „w darowiźnie”.

Książka Kamila Janickiego to dobrze 
udokumentowana praca, którą czyta się 
znakomicie, choć nastroju nie poprawia. 
Szokuje nieraz opis praktyk i zachować 
panów wobec poddanych. Dobrze jednak, 
że mamy okazję poznać prawdziwą sytu-
ację chłopów w Polsce szlacheckiej – tak 
bardzo przez niektórych idealizowanej. q

Jonny Thomson postanowił podzielić 
się z czytelnikami swoją pasją – mi-
łością do filozofii. A ma ku temu od-

powiednie kwalifikacje – jest wykładowcą 
filozofii na Uniwersytecie Oxfordzkim. Ma 
też łatwość w tłumaczeniu zawiłych kwe-
stii, a w szczególności w ukazywaniu, jak 

wiedza filozoficzna może nam pomagać 
w codziennym życiu.

Jakoś tak się stało, że filozofia potocz-
nie kojarzy nam się z bujaniem w obło-
kach, z czymś nudnym, oderwanym od 
rzeczywistości, nikomu niepotrzebnym. 
Nic bardziej mylnego. Choć oczywiście są 
kierunki filozoficzne, które są niezwykle 
trudne do zrozumienia i abstrakcyjne, 
to jednak większość z nich ma nam coś 
konkretnego do zaoferowania. Thomson 
postanowił więc sięgnąć do skarbca filo-
zofii, aby wydobyć z niego te elementy, 
które mogą nas zainteresować.

Bo czyż rozważania Arystotelesa na te-
mat przyjaźni można uznać za niepotrzeb-
ne czy nudne? Grecki filozof w swoich 
dziełach przedstawił uniwersalny model 
przyjaźni, pokazał na czym się ona z regu-
ły opiera. Pokazał wagę przyjaźni dla bycia 
człowiekiem. Warto we własne myślenia 
na temat przyjaźni wpleść te rozważania. 
Może pomogą nam one spojrzeć inaczej 
lub nawet głębiej na nasze przyjaźnie?

W czasie lektury tej mądrej książki 
możemy przeżyć wiele olśnień i zdziwień. 
Jeśli tak się stanie, to już weszliśmy na 
drogę filozofii, bo wzięła się ona, jak sądził 
Arystoteles, właśnie ze zdziwienia… q

Na tle wielu poradników czy au-
tobiografii, które poświęcone 
są zagadnieniu wychodzenia 

z alkoholizmu książka Holly Whitaker 
wyróżnia się świeżością, oryginalnym po-
dejściem do tematu, zacięciem naukowym 
i iście dziennikarską żyłką demaskatorską.

Jak bowiem słusznie autorka zauważa, 
problem alkoholizmu to nie problem po-
szczególny jednostek, które popadły w na-
łóg, ale ogromnej kultury picia, którą wy-
tworzyły wielkie koncerny i sponsorowane 
przez nie firmy, instytuty czy organizacje. 
Z wielkim zapamiętaniem autorka pokazu-
je nam całą machinę propagandową, która 
stoi za przemysłem alkoholowym, który 
trującą dla zdrowia substancję „sprzedaje” 
jako napój, który daje wolność, szczęście, 
niezależność. Jak pisze autorka: „uwierzy-
liśmy, że alkohol to ważny element życia 
społecznego, absolutnie nieszkodliwy, 
a nawet o działaniu zdrowotnym”.

Tymczasem, jeśli chodzi o alkoholizm 
kobiet, gdyż jego dotyczy książka, to warto 
zauważyć, iż w latach 2002-2012 wskaźnik 
uzależnienia od alkoholu wśród kobiet  
wzrósł w USA  dwukrotnie, a jedna na 
dziesięć dorosłych kobiet w USA umrze 
z powodu alkoholu.

Holly Whitaker zauważa, że za wszech-
obecnością alkoholu w naszej kulturze 

stoją te same mechanizmy, które sprawiły, 
że swego czasu palenie papierosów stało 
się oznaką wolności, młodości i niezależ-
ności. Teraz ze zgrozą oglądamy dawne 
filmy, czy zdjęcie, gdzie prawie wszyscy 
ostentacyjnie palą, nawet w obecności 
dzieci. Czy dojdziemy do takiego momen-
tu, że picie alkoholu wyda nam się równie 
odstraszające i niezrozumiałe? q

Do rąk otrzymaliśmy właśnie 
„Filary cywilizacji” Hararie-
go , czyli kontynuację dzie-

ła „Sapiens. Opowieść graficzna”. To 
istna uczta intelektualna połączona 
ze sztuką komiksu najwyższej świa-
towej próby.

Harari dał się poznać czytelnikom 
na całym świecie jako wielki umysł, 
ale i człowiek potrafiący o najtrudniej-
szych sprawach opowiadać prostym 
i zrozumiałym językiem. Tak jest i tym 
razem. Zapewne większość z nas sły-
szała o rewolucji neolitycznej, ale sam 
zwrot jest nieco odstraszający i trąci 
nudną historią, która nie ma związku 
z rzeczywistością. Harari ma jednak 
niezwykły talent, aby zafascynować 
nas tym przełomowym wydarzeniem 
w dziejach ludzkości, a także pokazać 
nam jego długofalowe skutki, trwające 
do dziś. 

Rewolucja neolityczna, inaczej agrar-
na była przejściem od życia zbieracko-
-łowieckiego ludzkości do życia osiadłe-
go, opartego na uprawie roślin. Około 
10000 lat temu ludzie zaczęli hodować 
rośliny, głównie takie jak pszenica, ryż, 
kukurydza, ziemniaki, proso i jęczmień. 

Większość badaczy uważa to za wielki 
krok w dziejach ludzkości. Harari sądzi 
jednak inaczej. Jego zdaniem „udomo-
wienie roślin” nie przełożyło się wcale na 
lepszą dietę czy dodatkowy czas wolny. 
Rolnik „przykuty” został do ziemi, będąc 
jednocześnie zmuszany do dostarczania 
płodów ziemi władcom. q

Kamil Janicki, Pańszczyzna. Prawdziwa 
historia polskiego niewolnictwa, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2021, ss. 382.

Holly Whitaker, Na zdrowie! Jak trzeźwiałam 
w kulturze picia, Wydawnictwo Kompania 
Mediowa, 2021, ss. 360.

Jonny Thomson, Filozofia dla zabieganych, 
Wydawnictwo Insignis, 2021.

Yuval Noah Harari, Sapiens. Opowieść 
graficzna. Część 2. Filary cywilizacji, 
Wydawnictwo Literackie 2021.
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Akurat co do pingwi-
nów, to tak napraw-
dę trudno za nimi 
trafić. Jest taki gatu-

nek, który żyje na wybrzeżach 
południowej Afryki i na Mada-
gaskarze, nazywa się pingwin 
przylądkowy i wcale nie uciekł 
z nowojorskiego ZOO. Za to 
w Gdańskim ZOO żyje jedyny 
albiotyczny, czyli biały pingwin 
przylądkowy i nazywa się Ko-
kosanka. Geishe zaś należą do 
świata kwiatów i wierzb i nijak 
nie pasują do świata kawy. 

Brzydkie kaczątko wśród 
kaw
Geisha w tej historii to nazwa 
gatunku kawy, który pochodzi 
z Etiopii, a zawrotną karierę zro-
bił w Nowym Świecie, między in-
nymi w Panamie. Kawa ta została 
odkryta dziko rosnąca w pobliżu 
wioski Geisha około 1930 r. Czyli 
co, uciekła z uprawy do lasu, czy 
jak? Nigdzie nie uciekła, Etiopia 
to właśnie ojczyzna kawy, rejon 
skąd pochodzi gatunek kawa 
arabika, nadal występuje tam 
w stanie dzikim i ciągle spotyka 
się tam nowe odmiany arabiki 
dziko rosnące. 

Geisha trafiła do ekspery-
mentalnych hodowli w różnych 
rejonach w Afryce, następnie 
do Kostaryki. Potem trafiła do 
innych krajów Ameryki Środ-
kowej, w tym do Panamy. Nie 
obiecywano sobie wiele po tej 
odmianie, za największą zaletę 
uznawano względną odporność 
na zarazę grzybową, atakującą 

n POCIĄG DO KAWY

Pozornie nic tu do niczego nie pasuje. 
Geisha to tradycyjnie obiekt westchnień, 
ale Japończyków, a nie Etiopczyków, czy 
Panamczyków. Co robi geisha w Etiopii, 
a tym bardziej w Panamie? To tak samo 
śmieszne jak pingwiny z Madagaskaru. 
Wszyscy wiedzą, że pingwiny zamieszkują 
zimne wody w rejonie Antraktydy, a nie 
gorącą Afrykę. 

drzewka kawowe, zwaną 
rdzą kawową, która była 
przyczyną likwidacji wielu 
świetnie wcześniej prospe-
rujących upraw. Była jed-
nak mało wydajna, a i smak 
pozostawiał wiele do życze-
nia. Takie kawowe brzydkie 
kaczątko. Nikt nie oczekiwał, 
że zamieni się w pięknego ła-
będzia. Na razie, ponieważ już 
była, wykorzystywano ją w nie-
zbyt wyszukanych mieszankach 
kawowych. 

Wkrótce jednak jej los miał 
się odmienić. Przemiana brzyd-
kiego kaczątka w łabędzia mia-
ła właśnie miejsce w Panamie 
w 2004 r. Najlepsi producenci ka-
wy w tym kraju raz w roku star-
tują w konkursie na najlepszą 
i jednocześnie najdroższą kawę. 
Plantatorzy wystawiają w kon-
kursie swoje najlepsze kawy, 
uzyskane z najlepszych odmian, 
z najlepszych rejonów upraw. 
O udziale w takim konkursie ge-
isha mogła tylko pomarzyć, jak 
ślepa szkapa o Wielkiej Pardu-
bickiej. Nikomu nawet do głowy 
nie przyszło, żeby kawę służą-
cą jako wypełniacz pospolitych 
mieszanek wystawiać w najbar-
dziej prestiżowym konkursie 
kawowym. Jeden z najlepszych 
plantatorów o nazwisku Peter-
son, z górskiego rejonu Boguete, 
z prowincji Chiriqui, wystawił 
jednak w tym konkursie, jako 
swoją najlepszą kawę właśnie 
geishę. 

Konkurenci pukali się w gło-
wę i cieszyli, że rywal z którym 

zawsze musieli się liczyć w za-
wodach, sam strzelił sobie w ko-
lano i wystawił kawę, która nie 
miała prawa zaistnieć w takim 
konkursie. Radość konkuren-
tów nie trwała jednak długo. 
Okazało się, że żadna inna ka-
wa nie zbliża się nawet do po-
ziomu jaki prezentuje geisha 
wyhodowana przez plantatora 
wizjonera. Nieznana kawa uzy-
skała też najwyższą cenę, de-
klasując rywali, czyli najlepsze 
dostępne w Panamie kawy. Był 
to moment przełomowy, od tego 
konkursu geisha zyskiwała tylko 

Okazało się, że geisha 
wymaga szczególnych 
warunków. Udaje 
się znakomicie tylko 
na bardzo wysoko 
położonych terenach, 
1500-1900 m, 
na zboczach gór, 
w otoczeniu naturalnego 
lasu, który chroni kawę 
przed nadmiernym 
nasłonecznieniem.

Rezultaty przerosły wszystkie 
oczekiwania. Dopiero w takich 
warunkach geisha pokazuje 
swoje atuty. Po zbiorach, które 
odbywają się ręcznie, najdroż-
szą i najbardziej pracochłonna 
metodą tzw. picking. Zbieracze 
wybierają tylko idealnie dojrzałe 
owoce ręcznie i powtarzają wie-
lokrotnie prace na tym samym 
ternie, tak, żeby wszystkie owoce 
były zebrane w najlepszym mo-
mencie, kiedy są idealnie dojrza-
łe. Następnie trzeba wyłuskać 
ziarna z owoców kawowca. Dla 
geishy stosuje się zarówno me-
todę mokrą, jak i suchą, czy mie-
szaną. Miłośnicy tej kawy pod-
kreślają jej naturalną słodycz, 
owocowość, wyczuwalne aro-
maty jaśminu, czekolady, miodu, 
nawet czarnej herbaty, czy owo-
ców tropikalnych. Jednocześnie 
jest unikalna i nieporównywalna 
do innych gatunków. 

Późno odkryta geisha stała się 
celebrytką świata kawy. Ciekawe, 
ile jeszcze takich perełek czeka na 
odkrywców i czy badacze zdążą 
je odkryć przed unicestwieniem 
naturalnych lasów tropikalnych. 
Bajkowa kariera geishy jest też 
nauką, że jeśli nie jesteśmy zado-
woleni z naszej rzeczywistości, to 
warto rozważyć zmianę i nie ma 
co czekać na znanego plantatora. 
Nowy Rok, to dobry moment, że-
by się nad tym zastanowić i pod-
jąć nowe wyzwania. Bądźcie jak 
geisha, sami ustalajcie dla siebie 
reguły gry. z

Michał Włudarczykfo
t. 
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na znaczeniu i obecnie jest 
uprawiana na najlepszych 
plantacjach nie tylko w Pa-
namie, ale w całej Ameryce 
Środkowej, wielu krajach 

w Afryce i Azji i stale zyskuje 
nowe tereny upraw, zwłasz-

cza że obecnie najlepsze kawy 
tego gatunku uzyskują wprost 
horrendalne ceny liczone w ty-
siącach dolarów za kilogram. 

Zmiana reguł gry
Do dzisiaj mówi się, że po tych 
słynnych zawodach geisha 
kompletnie zmieniła reguły 
gry w biznesie kawowym. Jak 
to możliwe, że taka zwykła ka-
wa została niekwestionowaną 
gwiazdą? Ponieważ odmiana 
była postrzegana jako słaba, 
była też uprawiana na średniej 
jakości glebach, kiepskiej ekspo-
zycji, na niższych wysokościach. 
Jednak znawca kawy, do którego 
trafiły sadzonki geishy dostrzegł 
jej potencjał i z jakiegoś powo-
du postanowił przetestować ją 
w innych warunkach. Posadził 
próbki tej kawy na swoich naj-
lepszych, najwyżej położonych 
plantacjach. Okazało się, że ge-
isha wymaga szczególnych wa-
runków. Udaje się znakomicie 
tylko na bardzo wysoko poło-
żonych terenach, 1500-1900 m, 
na zboczach gór, w otoczeniu 
naturalnego lasu, który chroni 
kawę przed nadmiernym nasło-
necznieniem. Wskazana jest też 
urodzajna wulkaniczna gleba 
i najbardziej tradycyjne metody 
uprawy. 

Etiopska 
geisha 
w Panamie 
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BO W RODZINIE SIŁA
Uroczysty koncert telewizyjny

z okazji Światowego Roku Rodziny
PREMIERA 6 STYCZNIA 2022 R. TVP1 GODZ. 17.20, POWTÓRKA 6 STYCZNIA 2022 R. TVP2 GODZ. 20.00

W KONCERCIE WYSTĄPIĄ:
Ewa Dałkowska • Edyta Górniak • Ida Nowakowska • Krzysztof Cugowski z synem Chrisem • Bracia Golcowie 
Andrzej Lampert • Katarzyna Cerekwicka • Jerzy Zelnik • Tadeusz Seibert • Michał Gasz • Krzysztof Iwaneczko  

Katarzyna Dereń • Marysia i Grześ Stachera • Chór Małe TGD •  Kukla Band pod kierunkiem Zygmunta Kukli  
• Chór TGD pod kierunkiem Piotra Nazaruka

Pomysłodawca koncertu i autor scenariusza: ks. dr Andrzej Chibowski • Reżyseria: Bolesław Pawica 
• Scenografia: Anna Brodnicka • Realizacja telewizyjna: Jacek Dybowski Światło: Zbigniew Feliksiak • Multimedia: Piotr Maruszak, Paweł Falkowski  

• Kierownik produkcji ze strony Fundacji Kresy Historii: Paweł Lewandowski • Producent TVP: Michał Mackiewicz

Prowadzący koncert: Ida Nowakowska i Tomasz Wolny

ORGANIZATORZY: TVP1 • Fundacja Kresy Historii  
WSPÓŁORGANIZATOR: Caritas Polska  realizujący projekt „Rodzina Rodzinie” oraz Parafia Św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej

• PARTNER KONCERTU Tauron


