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Polityka prorodzinna
zaczyna się w pracy

Finansowe zachęty do wydania na świat
potomstwa to za mało, jeśli rodzice
nie będą mieli czasu na opiekę nad
swoimi dziećmi.
str. 3

Port w Gdyni ma 100 lat

W zaledwie sto lat z wioski rybackiej
Gdynia przekształciła się w miasto
z ćwierć milionową populacją
i nowoczesnym nadbałtyckim
portem.
str. 6

Pokój
dla
Ukrainy

Wielkanocne obyczaje

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze
święto w chrześcijańskim roku
liturgicznym, poświęcone pamięci
zmartwychwstania Chrystusa. str. 16

Teatr, który daje poczucie
wolności

„Sztuka intonacji” ukazuje
rozwój twórczy Grotowskiego,
jego wkład w kreację teatru
awangardowego.
str. 30
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Nie można tracić nadziei
Ostatnie lata należą do najtrudniejszych po II wojnie światowej. Ledwie
przygasła pandemia, a rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Okrutna,
bezwzględna, straszna. Pytamy samych siebie, co nas jeszcze może spotkać?
Czy jest jakaś nadzieja na przyszłość?
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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.
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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.
www.maciejczyk.art

Zostań naszym reklamodawcą
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Marek Maciejczyk. Requiem dla despoty

Bartosz Wieczorek
redaktor naczelny
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cji w naturalne ekosystemy czy
hodowli zwierząt prowadzonej
ze złamaniem wszelkich zasad.
I znowu pojawia się tu kwestia
ekonomiczna. To z reguły biedne
kraje muszą wycinać lasy i prowadzić antyekologiczną gospodarkę, bo na inną ich najzwyczajniej nie stać. Bez solidarności
z takimi krajami wysiłki na rzecz
ratowania klimatu nie będą pełne
i nie zakończą się powodzeniem.
I wreszcie wojna w Ukrainie,
która wbrew intencjom Rosji
zjednoczyła jak nigdy dotąd cały zachodni świat, pokazała, że
tylko jedność i oparcie na fundamentalnych wartościach może
przeciwdziałać tyranii i dyktaturze silniejszych. Bohaterska

postawa Ukrainy z każdym dniem
dodaje sił wszystkim ludziom
dobrej woli. Izolacja Rosji jest
coraz większa, a determinacja
w tej sprawie nie słabnie. Odcięcie się od dostaw paliw z Rosji
powinno skutecznie zatrzymać
jej agresywna politykę. Trzeba
tylko utrzymać ten kurs.
Powyższe uwagi prowadzą
do refleksji, że najgorszą rzeczą
jest poddawanie się beznadziei
i marazmowi, głoszącemu, że
nic się nie da zrobić. Zbyt długo
trwało to nastawianie, wśród
polityków, ekonomistów, ale
i nas, zwykłych mieszkańców
naszej planety. Godziliśmy się
na „nieuchronne” zmiany klimatyczne, na choroby i epidemie
w Afryce, na dominację Rosji.
Okazuje się, że to była błędna
droga, złe myślenie.
W imieniu Redakcji życzę
Państwu spokojnych i rodzinnych Świąt. z

fot.

krutne doświadczenia, które na nas
spadły nie są oczywiście wyjątkiem na
tle historii. Bywało dużo gorzej.
Marna to jednak pociecha, szczególnie dla cierpiących. Dla nich
to jest bezpośrednie doświadczenie, od którego nie ma ucieczki.
Można jednak w tych tragicznych doświadczeniach widzieć
jasne strony. Pandemia pokazała nam, iż o zdrowiu należy
myśleć globalnie. Nie da się dziś
izolować chorób, a zatem należy
dbać w szczególny sposób o stan
zdrowia w regionach, gdzie było z tym najgorzej. Pandemia
wymusiła na nas solidarność
w tej kwestii. Bogatsi muszą
pomóc biedniejszym w swoim
własnym, dobrze pojętym interesie. Rozwój medycyny i dostęp do lekarstw powinien być
priorytetem w polityce wszystkich krajów.
Pochodną tego jest kwestia
ekologiczna, koronawirus i podobne choroby odzwierzęce rodzą się na skutek rabunkowej
gospodarki człowieka, ingeren-
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Polityka prorodzinna
zaczyna się w pracy

Łączenie pracy zarobkowej na etacie z rodzicielstwem jest wyzwaniem o dalekosiężnych konsekwencjach. Jego rangę
dla demografii dostrzegli autorzy rządowej Strategii Demograficznej 2040. Finansowe zachęty do wydania na świat potomstwa
to za mało, jeśli rodzice nie będą mieli czasu na opiekę nad swoimi dziećmi. Przedsiębiorcy przy wsparciu państwa powinni
się włączyć w tworzenie środowiska pracy przyjaznego rodzinie. Na wprowadzeniu takich rozwiązań skorzystają wszyscy.

Fot. AdobeStock

U

podstaw koncepcji rodzinnej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Family Responsibility) tkwi postrzeganie miejsca pracy
jako części szerszej tkanki społecznej. W świetle tej perspektywy
pracodawcy ponoszą szczególną
odpowiedzialność za pracowników. Od nich bowiem zależy nie
tylko utworzenie samego miejsca
pracy, ale także zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków, które pozwolą im zachować
równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Obecne praktyki, które mają
wcielać w życie tę wizję, obejmują m.in. udostępnianie pracownikom elastycznych form pracy,
dofinansowywanie opieki nad
dziećmi, oferowanie możliwości
dodatkowego płatnego urlopu
rodzicielskiego dla osób niezatrudnionych w oparciu o umowę
o pracę, zapewnianie ochrony
przed nadgodzinami, a także
tworzenie na terenie przedsiębiorstw żłobków lub przedszkoli.
Koncepcja społecznej, a także rodzinnej odpowiedzialności biznesu była na przestrzeni

ostatniego stulecia różnie definiowana. Z jednej strony ujmowano ją jako politykę firm,
która jest odpowiedzią na presję
społeczną i w efekcie dąży do
wprowadzenia w życie przepisów. Z drugiej strony określano
ją, szczególnie od lat 80., jako
wolnorynkową strategię na rzecz
minimalizacji państwowej interwencji.
Z czasem praktyki CSR stały się rozwiązaniem charakterystycznym dla europejskich
państw dobrobytu, a wspieranie
społecznej odpowiedzialności

biznesu zyskało status obszaru
„miękkiej regulacji”. Państwo
formułuje w jego ramach przynajmniej minimalne standardy, jakie powinny obowiązywać
w sferze polityk przyjaznych rodzinie. Następnie polityki te mają zostać wprowadzane w życie
w miejscu pracy.
Jak można przeczytać w raporcie pt. The Role of Governments in Corporate Social Responsibility, przedsiębiorstwa
potrafią wykazywać większą aktywność we wprowadzaniu w życie prospołecznych rozwiązań,

kiedy ambitne polityki publiczne wyznaczają jasne kierunki
rozwoju. Niezbędna jest więc
przemyślana i wielowymiarowa
polityka państwa, która wspierałaby i ukierunkowywałaby inicjatywy przedsiębiorców.

Dlaczego
zaangażowanie państwa?

Według opracowania Zatrudnienie przyjazne rodzinie: doświadczenia międzynarodowe, realia
polskie pracodawcy bardzo
często redukują zatrudnienie
przyjazne rodzinie do minimum,

którym są rozwiązania kodeksowe. Pomijają przy tym działania,
jakie dobrowolnie wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców.
Często zdarza się, że rozwiązania kodeksowe wprowadzane są
w życie wyłącznie zgodnie z ich
literą, a nie duchem.
O problemie tym wspomina
raport z badań Fundacji Rodzic
w Mieście pt. Macierzyństwo
a aktywność zawodowa. Podczas
gdy powrót matek do pracy jest
teoretycznie prawnie zabezpieczony, w praktyce często okazuje się, że stanowisko pełnione
przed urlopem jest likwidowane,
stosunek pracy rozwiązywany
bezpośrednio po powrocie, a poziom presji i obowiązków nakładanych po zakończeniu urlopu
bywa tak duży, że pracownica
podejmuje decyzję o rezygnacji
z pracy.
Fundamentalnym problemem z wprowadzaniem w życie takich rozwiązań prorodzinnych, jak elastyczne formy
pracy pozostaje ich uznaniowość, o czym wspomina raport
z 2021 roku Fundacji Projekt PL
pt. Rozwiązania prorodzinne
w firmach prywatnych w Polsce. Ustawodawca zobowiązuje
pracodawców do respektowania
tych regulacji „w miarę możliwości, a nakazuje uwzględnienie
wniosków pracowników tylko
w wyjątkowych sytuacjach”. Autorzy raportu zwracają uwagę
na brak adekwatnych narzędzi,
które zapewniłyby faktyczne
przestrzeganie tych regulacji.
Należy również podkreślić, że
skala rozwiązań prorodzinnych,
na jakie mogą sobie pozwolić
firmy, zależna jest zarówno od
ich wielkości, jak i położenia.
Autorzy wcześniej przywoływanego opracowania Zatrudnienie przyjazne rodzinie zwracają
uwagę na fakt, że istnieje pod
tym względem w Polsce wyraźne zróżnicowanie terytorialne.
W większych miastach praktyki CFR spotykane są częściej.
Co więcej, ze względu na konkurencyjny rynek pracy są one
bardziej zróżnicowane.
Sprzyja temu również obecność licznych przedsiębiorstw
z kapitałem zagranicznym,
w których wzorce dotyczące rozwiązań przyjaznych rodzinie są
przekazywane lokalnym oddziałom przez firmy macierzyste. Poza dużymi miastami rozwiązania
prorodzinne bywają tym częściej
wprowadzane, im większa jest
miejscowość głównej siedziby
firmy. Szczególne wsparcie we
wprowadzaniu w życie koncepcji CFR jest więc potrzebne fir-

Program polegał
na przekazaniu
lokalnym
przedsiębiorcom
przez urzędy
pracy wsparcia
finansowego
z rezerwy Funduszu
Pracy. Jego celem
było na stworzenie
miejsca pracy
dla bezrobotnego
rodzica dziecka
do 6. roku
życia. Była to
jednak opcja
dostępna tylko
dla tych, którzy
od co najmniej 3 lat
byli zarejestrowani
jako bezrobotni.

mom położonym w mniejszych
miejscowościach lub w słabiej
rozwiniętych regionach.

Dwa rodzaje form
wsparcia państwa
i szczegółowe rozwiązania

1) Aktywna rola państwa powinna przejawiać się we współpracy
z przedsiębiorcami przy wspieraniu rodziców powracających
do pracy.
Godne uwagi może być w tym
kontekście podejście niemieckie. Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Mło-

dzieży oraz Federalna Agencja
Pracy oferują szeroko zakrojone
wsparcie dla rodziców powracających do pracy po przerwie.
Pomoc polega m.in. na oferowaniu konsultacji zawodowych
i bonów na kursy przekwalifikowujące, a także dofinansowywaniu wydatków towarzyszących
poszukiwaniu pracy. Co więcej,
niemieckie urzędy pracy pomagają rodzicom zainteresowanym
kształceniem zawodowym nawiązać kontakt z lokalnym pracodawcą, który oferowałby je
w niepełnym wymiarze godzin,
a więc w formacie dostosowanym do potrzeb rodzica.
W Polsce rozwiązanie w podobnym duchu zostało wprowadzone w 2013 roku. Program polegał na przekazaniu lokalnym
przedsiębiorcom przez urzędy
pracy wsparcia finansowego
z rezerwy Funduszu Pracy. Jego
celem było na stworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego rodzica dziecka do 6. roku życia.
Była to jednak opcja dostępna
tylko dla tych, którzy od co najmniej 3 lat byli zarejestrowani
jako bezrobotni.
Pożądany kierunek wyznaczają programy pilotażowe wprowadzone w ostatnich latach w kilku
polskich miastach. Ich celem
jest aktywizacja zawodowa młodych mam. Przykładem mogą
być gdański program „Mama na
etacie 3”, organizowany od 2019
roku przez Gdański Urząd Pracy,
lub płocki „MAMY działamy”.
Ten drugi, ogłoszony w grudniu
2021 roku, będzie obejmował
organizację staży w elastycz-

nym wymiarze czasowym we
współpracy z lokalnymi pracodawcami, a także organizację
zatrudnienia refundowanego
do 6 miesięcy obok wsparcia
finansowego i opiekuńczego.
Gdański program obejmuje
szkolenia zawodowe, staże, a także dotacje na założenie własnej
działalności gospodarczej. Jednym z jego założeń jest aktywna współpraca z pracodawcami
– „przewidziane są finansowe
formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających w formie
robót publicznych”. Sugestia, że
w tę stronę będzie zmierzać także polityka rządu, pojawia się
w Strategii Demograficznej 2040.
Jednym z deklarowanych w niej
celów jest „umożliwienie podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, czy rozpoczęcia działalności gospodarczej rodzicom,
którzy przez dłuższy czas byli
poza rynkiem pracy w związku
z wychowaniem dzieci”.
2) Najistotniejszym polem do
działania dla państwa pozostaje
wyznaczanie standardów i oferowanie wsparcia we wprowadzaniu w życie idei CFR w firmach.
Jakie sposoby na wspieranie
firm są w tym zakresie najbardziej skuteczne? Jednym z częściej wspominanych przez samych rodziców rozwiązaniem
jest możliwość pracy w elastycznych godzinach lub w zmniejszonym wymiarze. W Polsce
rodzice uprawnieni do urlopu
wychowawczego mają możliwość złożenia wniosku o obni-

żenie wymiaru pracy w okresie, w którym mogliby korzystać
z takiego urlopu, maksymalnie
do połowy etatu, a pracodawca
jest zobowiązany uhonorować
taki wniosek.
W Holandii rozwiązanie tego
typu stosowane jest na znacznie
większą skalę. Możliwość zredukowania czasu pracy na pewien
okres jest oferowana wszystkim
pracownikom przedsiębiorstw
zatrudniających więcej niż 10
osób, a których staż pracy w danym miejscu jest dłuższy niż
rok. Są oni uprawnieni do złożenia wniosku o zwiększenie lub
zmniejszenie ich godzin pracy
bądź zmianę lokalizacji wykonywania pracy, a pracodawca
jest zobowiązany uhonorować
taką prośbę, chyba że będzie
stwarzała ona dla niego znaczące utrudnienie. W Katalonii
„w okresie 1 roku po urlopie macierzyńskim zarówno ojciec, jak
i matka mogą skrócić czas pracy
o 1/3 bez utraty wynagrodzenia”.
Warto również wspomnieć
o niemieckim programie Elterngeld Plus, który funkcjonuje
od 2015 roku. Rozwiązanie to
pozwala na łączenie zasiłków
rodzicielskich przez nawet
28 miesięcy po narodzinach
dziecka z pracą w niepełnym
wymiarze godzin (nie więcej
niż 30 godzin tygodniowo). Jest
to pula do wykorzystania przez
obojga rodziców. W Polsce analogiczne rozwiązanie dostępne
jest w związku z urlopem rodzicielskim przez maksymalnie 64
lub 68 tygodni, a rodzic może
w tym czasie pracować najwyżej
na pół etatu.
Równie istotnym czynnikiem
dla rodziców jest kultura organizacyjna miejsca pracy. Warto
pod tym względem ponownie
pochylić się nad niemieckim
programem „Betriebliche Kinderbetreuung”. W jego ramach
pracodawca może otrzymać od
państwa dofinansowanie w wysokości 400 euro za każde nowo
utworzone miejsce w firmowym
żłobku, przedszkolu lub w innym tego rodzaju punkcie opieki. Przeprowadzona w 2018 roku
przez badaczki z Uniwersytetu
Humboldtów w Berlinie analiza
wykazała, że wprowadzenie tego
rozwiązania przyczyniło się do
powstania większej liczby dziennych centrów opieki. Co więcej,
wpłynęło ono korzystnie na work-life balance matek, których
satysfakcja z pracy i z opieki nad
dzieckiem wzrosła.
Według badań nad prorodzinnymi rozwiązaniami stosowanymi w niemieckich przedsiębior-
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stwach dostępność opieki nad
dziećmi w miejscu pracy ma
bardziej znaczącą rolę w utrzymywaniu adekwatnego work-life balance i satysfakcji z pracy
niż wsparcie finansowe, a także
zapewnienie elastycznych form
pracy. „W porównaniu z innym
przyjaznym rodzinie rozwiązaniem w miejscu pracy elastycznymi godzinami/formami pracy,
efekty wsparcia w zakresie opieki są bardziej znaczące”.
Istotnym zagadnieniem jest
także afirmowanie prorodzinnych rozwiązań przez monitorowanie lub certyfikację. Na system
certyfikacyjny zdecydowały się
m.in. Węgry. Corocznie Ministerstwo Potencjału Ludzkiego
przyznaje wybranym przedsiębiorstwom nagrodę finansową
o nazwie „Miejsce przyjazne rodzinie” za projekty i działania
realizujące ten cel. Do konkursu
kwalifikowały się firmy, które wykazały, że w swojej działalności
wspierają work-life balance. Nagrodzeni w 2015 roku otrzymali
maksymalnie po 3 000 000 HUF
(ok. 9,500 euro) na dalsze wysiłki
na realizację prorodzinnych inicjatyw, a także certyfikat miejsca
pracy przyjaznego rodzinie. Na
podobnych zasadach funkcjonuje model austriacki, w którym
przedsiębiorstwa mające w planach wprowadzenie inicjatyw
prorodzinnych mogą uzyskać
wsparcie finansowe.

Polskie rozwiązania
w zakresie CFR są
niewystarczające

Teoretycznie aktywność prorodzinną przedsiębiorstw ma
w Polsce wspierać program
„Firma Przyjazna Rodzinie –
Dla Rodziny”, który zajmuje
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Od 2020 roku
Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
organizuje konkurs
„Po pierwsze
Rodzina!”, w ramach
którego „organizacje
3 sektora mogą
uzyskać łącznie
do 8,4 miliona zł
na realizację
projektów
tworzących
przyjazne otoczenie
dla rodziny”.

się certyfikacją prorodzinnych
przedsiębiorstw. Jego działalność skupia się na promowaniu
dobrych praktyk i nie ma on wymiaru materialnego wsparcia.
Jak zauważają autorzy raportu
Projektu PL, proces certyfikacji
prorodzinnych przedsiębiorstw
ma jak dotąd dość nieprzejrzysty
charakter, a certyfikaty dostępne są praktycznie dla wszystkich chętnych.
Od 2020 roku Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej
organizuje konkurs „Po pierwsze
Rodzina!”, w ramach którego
„organizacje 3 sektora mogą uzyskać łącznie do 8,4 miliona zł na
realizację projektów tworzących
przyjazne otoczenie dla rodziny”. Jest to jednak program skie-

rowany nie do przedsiębiorstw,
ale stowarzyszeń, fundacji i organizacji kościelnych.
W Polsce potrzeba więc konkretnych sposobów wspierania
CFR, bo aktualny system certyfikacji jest niewystarczający
i nie przynosi widocznych rezultatów. Potrzebny jest również system monitorowania,
czy prawne uregulowania dotyczące m.in. powrotu rodziców
do pracy w polskich firmach są
przestrzegane. Do tego wzywa
wspomniany już raport Fundacji
Rodzic w Mieście.
We Francji badaniem potrzeb
pracujących rodziców zajmuje
się Obserwatorium Rodzicielstwa w Korporacjach – specjalna
organizacja utworzona w 2008
roku przy Ministerstwie Pracy,
Stosunków Społecznych, Rodziny i Solidarności. Corocznie
monitoruje ona oczekiwania rodziców i praktyk biznesowych.
Rezultaty badań wpływają na
kształt Karty Rodzicielstwa
w Korporacjach. Podpisanie tego
dokumentu przez firmy wiąże
się z zobowiązaniem do kształcenia menedżerów i działów HR
do tworzenia warunków pracy
przyjaznych rodzicom. Francja
wprowadziła również ulgę podatkową dla firm wdrażających
rozwiązania prorodzinne.
Godne uwagi rozwiązanie na
rzecz wprowadzania w życie idei
CFR pojawia się we wspomnianym już raporcie Projektu PL.
Miałoby ono polegać na zawieraniu przez Skarb Państwa oraz
jednostki samorządu terytorialnego umów z przedsiębiorcami,

które uzależniałyby określone
korzyści od realizacji prorodzinnych rozwiązań. Wydaje się, że ta
propozycja mogłaby być istotna
szczególnie na poziomie samorządowym.
Aktywna rola państwa powinna przejawiać się także
we wspieraniu organizacji
pozarządowych promujących
koncepcję CFR, co realizuje
m.in. wspomniany konkurs
„Po pierwsze Rodzina!”. Jedną z inicjatyw, która uzyskała
patronat Narodowego Instytutu Wolności i finansowanie ze
środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na
lata 2018-2030, jest Fundacja
Rodzic w Mieście.
Ma ona funkcjonować jako
źródło inspirujących rozwiązań
zarówno dla rodziców, jak i pracodawców, którzy chcą tworzyć
kulturę umożliwiającą łączenie
pracy i wychowania. Fundacja
ma również na celu tworzenie
sieci firm, które realizują postulaty CFR, szerzą jej koncepcje i wymieniają się doświadczeniami.
W raporcie prezentującym dobre
praktyki w zakresie CFR i zalecane ścieżki rozwoju fundacja
prezentuje firmy, które z sukcesem radzą sobie z wyzwaniem,
m.in. pod kątem umożliwiania
pracy zdalnej, a także elastycznych godzin rozpoczynania pracy. Wsparcie przez państwo tego
rodzaju inicjatyw jest kluczowe
w rozwijaniu kultury firmowej
przyjaznej rodzicom. z
Anna Pazio
www.klubjagiellonski.pl
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Port w Gdyni ma 100 lat.

Poznaj niezwykłe losy projektu powstałego z marzeń

C

hoć na miejsce oficjalnych „zaślubin
Polski z morzem”
wybrano Puck, to na
skalę lokalną i bez pompy dzień
wcześniej podobna ceremonia
odbyła się również w Gdyni.
W chwili wcielenia do Polski była ona największą ze wszystkich
okolicznych wsi. Początkowo bazę przyszłej marynarki wojennej
planowano ulokować w Gdańsku,
a po utworzeniu Wolnego Miasta
w Tczewie. Rzeczpospolita mogła teoretycznie bez przeszkód
i nadzwyczajnych opłat korzystać
z gdańskiego portu, ale w prakty-

ce władze Wolnego Miasta Gdańska utrudniały korzystanie z tych
uprawnień. Ta postawa sprawiła,
że w Ministerstwie Spraw Wojskowych zaczęto poszukiwać innego
miejsca pod przyszłą inwestycję.
Nikt wówczas nie myślał o lokalizacji w Gdyni portu handlowego.
Wkrótce jednak i to w kilkanaście lat, na 140-kilometrowym
wybrzeżu bałtyckim, przyznanym
Polsce w traktacie wersalskim,
zbudowany został tam od podstaw, najnowocześniejszy w Europie port morski, połączony nową
magistralą kolejową z Górnym
Śląskiem. Po I wojnie światowej

niezwykle istotne było pokonanie
rosnącego od XIX w. zacofania
cywilizacyjnego oraz konsolidacja
odrodzonego państwa.
− Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej
floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani
samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów,
ani zdolna do zabezpieczenia
warunków bytu, pracy postępu
i dobrobytu swym obywatelom
− powiedział wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu II Rzeczypospolitej

Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy portu i miasta Gdyni.
Szef Departamentu Spraw
Morskich Kazimierz Porębski
w początkach maja 1920 r. polecił Tadeuszowi Wendzie przeprowadzenie oględzin i analizy
polskiego wybrzeża w celu m.in.
wyboru miejsca dla budowy portu wojennego. W tym czasie polska morska flota wojenna w zasadzie nie istniała. Spodziewano
się jednak przybycia po modernizacji w Wielkiej Brytanii byłych niemieckich torpedowców,
planowano też zakupić kolejne
okręty. Wenda przeanalizował

osiem potencjalnych lokalizacji,
po czym wskazał Gdynię jako
wariant najlepszy: za jej atuty
uznał dogodną linię brzegową,
dużą głębokość wód zatoki, osłonięcie od wiatrów, kotwiczne
dno na redzie, niezamarzający
tor wodny, względne oddalenie
od granic państwa, bliską linię
kolejową i obfitość wody słodkiej
w postaci potoku Chylonka. Jego
wątpliwości dotyczyły natomiast
głębokości torfowisk. Rekomendacja została przyjęta przez Departament, MSW i rząd, który
w październiku 1920 r. podjął
decyzję o budowie w Gdyni

Fot. materiały prasowe

W zaledwie sto lat z wioski rybackiej zamieszkałej przez niewiele ponad stu mieszkańców Gdynia przekształciła się w miasto
z ćwierć milionową populacją i nowoczesnym nadbałtyckim portem. W 1920 r., na mocy ustaleń traktatu wersalskiego, nasz
kraj odzyskał utracony w trakcie zaborów dostęp od morza. Jednak do pełnej suwerenności niezbędne były kluczowe inwestycje
gospodarcze, które pozwoliłyby uzyskać niezależność ekonomiczną. Z dzisiejszej perspektywy sukces odrodzonej Polski
w gigantycznym projekcie budowy portu w Gdyni wydaje się tym większy, że II Rzeczpospolita istniała zaledwie 21 lat.
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„Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków”.

Z rybackiej wioski do
„polskiej bramy na świat”

Inżynier Tadeusz Wenda zarówno wskazał miejsce realizacji budowy portu, jak i zaprojektował
oraz nadzorował jego budowę.
W swoim sprawozdaniu pisał:
„Najdogodniejszym miejscem
do budowy portu wojennego (jak
również w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a właściwie
nizina między Gdynią a Oksywiem”. Gdyński port powstawał
jako żywa wizytówka ówczesnej
Polski – jej potencjału ekonomicznego i myśli technicznej.
W ciągu kilku lat Port Gdynia
został największym portem na
Bałtyku i jednym z większych
portów Europy, wyprzedzając
pod względem wielkości obrotów takie porty jak Kopenhaga,
Brema, Amsterdam, Genua, Neapol i Triest. Prace budowlane
rozpoczęły się planowo w maju 1921 r. Najpierw na przyszłe
tereny portowe doprowadzono
bocznicę kolejową. W latach
1921–1922 zbudowano 550-metrowy kamienno-drewniany pirs,
czyli budowlę hydrotechniczną
w postaci sztucznego półwyspu
wysuniętego w głąb wody.
W czerwcu 1922 r. w związku
z początkiem eksploatacji portu
w Gdyni dyrektor Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie
Józef Poznański powołał i obsadził etatowo Kapitanat Portu
w Gdyni. Pierwszym kapitanem
portu w Gdyni mianowano Stanisława Łabędzkiego, a pierwsza
siedziba mieściła się w niewielkim drewnianym baraku niedaleko dzisiejszej ul. Chrzanowskiego. Obok baraku stała drewnia-

POLSKA PO GODZINACH 7

W ciągu kilku lat
Port Gdynia został
największym portem
na Bałtyku i jednym
z większych
portów Europy,
wyprzedzając pod
względem wielkości
obrotów takie porty
jak Kopenhaga,
Brema, Amsterdam,
Genua, Neapol
i Triest.

Grupa ludzi stojących przy drewnianym baraku podczas budowy Tymczasowego Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków.

Samochód prezydencki marki
Cadillack na molo, w głębi statek
Gdynia z prezydentem RP Ignacym
Mościckim na pokładzie.

na wieżyczka z prowadzącą na
jej szczyt drabiną. Na baraku
umieszczona była tablica z napisem „Kapitanat Portu Gdynia”.
Po pokonaniu kryzysu finansowego dla tego projektu w roku
1922 istniał już prostopadły falochron i mniejszy pirs rybacki,
pogłębiono też powstały w ten
sposób basen do siedmiu m oraz
zbudowano szereg budynków
i urządzeń portowych. 13 sierpnia 1923 r. w Gdyni zacumował

pierwszy niewielki
pasażerski parowy
statek oceaniczny
o tonażu 7 tys. ton —
SS Kentucky. Przeprowadzony we wrześniu 1921 r. –
cztery miesiące po rozpoczęciu
prac budowlanych – spis ludności wskazuje, że we wsi Gdynia
mieszkały wówczas 1 268 osoby
i stały jedynie 132 budynki mieszkalne. Większość ludności stanowili robotnicy budowlani, a tylko
niewielki odsetek utrzymywał się
z rybołówstwa — we wsi mieszkało tylko 23 rybaków. Ponieważ
większość zatrudnionych przy
budowie portu stanowili przyjezdni, doszło do znaczących
przemian demograficznych: wśród mężczyzn
zaczęli przeważać przybysze, a kobiety znalazły się w znacznej

mniejszości. Dla przyjezdnych
zbudowano prowizoryczne baraki mieszkalne, szybko rozwijał się sektor usług związanych
z zakwaterowaniem, wyżywieniem, handlem itp. Przez bazę
marynarki wojennej Gdynia stała
się też miejscowością garnizonową, w której stacjonowało kilkuset marynarzy.

Przełomowa decyzja
gospodarcza

Sto lat temu w 1922 r., sejm
przyjął ustawę o budowie Portu

Kanonierka ORP „Generał Haller”

W pierwszej połowie
lat 20. XX w. powstało
w Gdyni kilkadziesiąt
willi wypoczynkowych,
pensjonatów i hoteli,
w roku 1923 otwarto
hotel „Polska Riwiera”,
a dwa lat później
zbudowano nowe
łazienki kąpielowe
i otwarto nowoczesny
pawilon nazwany
„Casino”.

w Gdyni. Wtedy też po raz pierwszy wspomniano o „porcie użyteczności publicznej”, a więc potencjalnie o porcie handlowym.
Wiosną 1923 r. odbyło się uroczyste otwarcie; oprócz kutrów
rybackich w basenie portowym
cumowały torpedowce i kanonierki. Błyskawiczny wzrost cen
gruntów spowodował, że pewne
gdyńskie rodziny, przede wszystkim Skwierczów, w ciągu kilku
lat wyrosły na finansowych potentatów. Drugim przeobrażającym wieś procesem był rozwój
sektora rekreacyjno-letniskowego, silnie stymulowany przez
zbudowanie w roku 1921 linii
kolejowej, omijającej Gdańsk.
W pierwszej połowie lat 20.
XX w. powstało w Gdyni kilkadziesiąt willi wypoczynkowych,
pensjonatów i hoteli, w roku 1923
otwarto pierwszy wielkokubaturowy budynek, hotel „Polska
Riwiera”, a dwa lat później zbudowano nowe łazienki kąpielowe
i otwarto nowoczesny pawilon
restauracyjno-widowiskowy nazwany „Casino”. W okresie letnim w Gdyni przebywało 3,5 tys.
letników, a obrazy pól łubinu,
suszących się na tyczkach sieci
i Kaszubek w chustach ustępowały obrazom dancingów, kobiet
w strojach kąpielowych i kapeluszach oraz warkotu silników automobili. Wakacje w coraz bardziej
modnej Gdyni spędzali m.in. pisarze. Wzdłuż gruntowych ulic
zaczęto budować drewniane
chodniki, wśród pól wytyczano
nowe ulice-drogi, a w roku 1924
odsłonięto pierwszy w ówczesnej
Gdyni pomnik, na cześć Henryka
Sienkiewicza. W 1929 r. wybuchła
afera z budową gmachu Poczty
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sklecone, istna ville des boites pod
Casablanką”. To tutaj w latach 30.
XX w. powstały dzielnice biedy, jak
Stara czy Drewniana Warszawa,
Pekin, Meksyk, dzielnica Chińska
czy Budapeszt, ale slumsy istniały
także w centrum miasta. Jak wyliczali reporterzy, z reprezentacyjnego centrum do baraków nędzy
szło się zaledwie pięć minut. Tam
ukazywał się „stok błotnisty jakiegoś wąwozu, na którym stoją klitki
z dykty, papy, z blachy falistej, ze
skrzyń, w których okrętami przywożono samochody, ze starych
łodzi”. Szybki napływ ludności
i dynamiczny rozwój tej kluczowej
inwestycji sprawiły, że w ciągu
kilkunastu lat od nadania praw
miejskich Gdynia z osady rybackiej przekształciła się w miasto
zamieszkane w 1939 r. przez blisko
130 tys. osób.
Pięć dni przed wybuchem
II wojny światowej na placu
Grunwaldzkim koncert dał Jan
Kiepura, a dochód przeznaczono
na Fundusz Obrony Morskiej. Po
obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej
we wrześniu 1939 r. miasto dostało
się pod okupację niemiecką. Okupanci zmienili nazwę miasta na
Gotenhafen, prawie całą polską
ludność wysiedlono w inne rejony
okupowanego kraju. Gotenhafen
była dla Kriegsmarine bezpiecznym portem, aż do roku 1944 wolnym od alianckich nalotów. Była
to ważna baza niemieckiej floty
podwodnej, a pod koniec wojny
punkt ewakuacyjny dla wojska
i ludności cywilnej uchodzącej
na zachód przed zbliżającymi
się oddziałami Armii Czerwonej.
II wojna światowa spowodowała znaczne zniszczenia portu.
Wycofujący się Niemcy na kilka

Gdynia była portem
macierzystym
polskich
transatlantyków
MS Piłsudski i MS
Batory. W 1934 r.
stała się największym
portem na Bałtyku
pod względem
wielkości
przeładunków,
a zarazem
najnowocześniejszym
w Europie. W maju
1936 r. miasto
liczyło już 83 tys.
mieszkańców,
w grudniu tego
samego roku 102 tys.
„Dar Pomorza”

dni przed opuszczeniem miasta
zatopili na wejściu awanportu
i zalali betonem pancernik „Gneisenau”. Celem tej operacji było
uniemożliwienie wykorzystania
portu przez marynarkę radziecką.
Samo miasto nie uległo większym
zniszczeniom. W 1944 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło tam obóz
pracy przymusowej. Po wojnie
w 1945 r. Gdynia liczyła jedynie
74 tys. mieszkańców. W styczniu
1946 r. została utworzona Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej.

„Białe miasto” z marzeń

Układ urbanistyczny historycznej części miasta i architektura
zaliczane są do największych

Adam Białas

Gdynia jest wysoko
nagradzana
w międzynarodowych
notowaniach.
Jej rozwój, nowe
miastotwórcze
inwestycje,
ochrona klimatu,
nadmorskie atrakcje,
dobre środowisko
dla edukacji,
kultury i rozwoju
kreatywnego
biznesu,
bezpieczeństwo
oraz rodzinny
charakter,
przyciągają nowych
mieszkańców.

osiągnięć polskiego modernizmu okresu międzywojennego.
Ukształtowane w tym czasie miasto posiada wiele zachowanych
bądź odbudowanych budynków
w stylu modernistycznym, który
cechował się białymi elewacjami
budynków, co sprawiło, że przedwojenna Gdynia nosiła miano
„białego miasta”. Główną osią
centralnej części miasta, wokół
których powstała przedwojenna
zabudowa, były ulice 10 Lutego
i Świętojańska. W czasie II wojny
światowej zabudowa centrum nie
uległa poważniejszym uszkodzeniom. Lata 70 i 80 XX w. przyniosły
budowę osiedli bloków z wielkiej
płyty. Od lat 90. XX w. w mieście
rozwija się sektor finansowy i oddawane są do użytku biurowce
firm z różnych branż.
To otwarte na świat, modernistyczne miasto od lat zyskuje
na znaczeniu, a coraz więcej
turystów spędza tam wakacje,
korzystając z bogatej infrastruktury. Gdynia jest też wysoko nagradzana w prestiżowych międzynarodowych notowaniach.
Jej rozwój, nowe miastotwórcze
inwestycje, ochrona klimatu,
nadmorskie atrakcje, dobre środowisko dla edukacji, kultury
i rozwoju kreatywnego biznesu,
bezpieczeństwo oraz rodzinny
charakter, przyciągają nowych
mieszkańców. Od stu lat Port
Gdynia jest sercem tego miasta,
generatorem rozwoju regionu
i oknem na świat.
Ten wielki sukces związany
jest z osobą Eugeniusza Kwiatkowskiego, dzięki któremu
w błyskawicznym tempie postępował rozwój projektu — zbu-

dowano port handlowy, stocznię i port wojenny na Oksywiu,
zainicjowano budowę miasta,
a również znacznie przyczyniło
się do powstania Stalowej Woli.
Kwiatkowski kierował opracowaniem 4-letniego planu inwestycyjnego przewidującego rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego,
przygotowanie fundamentów
dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Chemik, wicepremier,
minister przemysłu i handlu
(1926–1930), minister skarbu
(1935–1939) II Rzeczypospolitej.
Bulwar Nadmorski, ulica
Świętojańska, akwarium, molo
w Orłowie czy „Dar Pomorza”
– dla wielu turystów przybywających do Gdyni to prawdopodobnie jedyne znane atrakcje
miasta. To jedynie niewielki zwiastun miejsc wartych zwiedzenia,
o których istnieniu zdecydowana
większość turystów (a także część
gdynian) nie ma pojęcia. Warto
więc poznać niezwykłą historię
„miasta zbudowanego z wielkich
marzeń”, które ciągle zaskakuje
i rośnie. Obecnie branża morska i działalność portu nadają
charakter miastu, którego tradycja i przeszłość, dotychczasowy
i przyszły dorobek, są nierozerwalnie powiązane. Sto lat od
powstania portu nieustannie
trwają prace inwestycyjne i realizowane są kolejne ogromne
przedsięwzięcia. z
Adam Białas

Ekspert rynku, dyrektor
BIALAS Consulting & Solutions
i dziennikarz biznesowy.

Fot. materiały prasowe

Głównej. Pracami budowlanymi
kierował Edward Ruszczewski,
który podczas budowy dopuścił
się nadużyć finansowych i malwersacji. Raport NIK stwierdził
później, że gmach przepłacono
ponad dziesięciokrotnie. W finale
kosztował tyle, co Opera Paryska.
Początkowy kosztorys opiewał
na 1,6 mln zł, a faktyczny koszt
wyniósł, ponad 4,8 mln zł. Inż.
Ruszczewski trafił do więzienia.
Gdy w marcu 1926 r. osadzie
nadano prawa miejskie, na jej terenie istniał już nowy port, który
z czasem przejął rolę gospodarczego symbolu miasta. Gdynia
stała się „oknem na świat” II Rzeczypospolitej. Dworzec morski
obsługiwał ruch pasażerski, a już
w 1930 r. uruchomiono pierwszą
regularną linię pasażerską z Nowym Jorkiem.
Gdynia była portem macierzystym polskich transatlantyków MS
Piłsudski i MS Batory. W 1934 r.
stała się największym portem
na Bałtyku pod względem wielkości przeładunków, a zarazem
najnowocześniejszym w Europie.
W maju 1936 r. miasto liczyło już
83 tys. mieszkańców, w grudniu
tego samego roku 102 tys. Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców spowodowany był napływem robotników z całego kraju,
a szczególnie z Pomorza. Pomimo
rozwoju, w latach 30. XX w. około 30 proc. ludności mieszkało
w 2,5 tys. prymitywnych bud, ruder i baraków, co opisał Melchior
Wańkowicz w „Wiadomościach
Literackich” w 1937 r. Gdynia
– „takie lakierowane, niklowe,
neonowe coś” – jak stwierdzał
Wańkowicz – stała pośród dzielnic
baraków, gdzie „domy ze skrzyń
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n PRZEMYSŁ

Nowoczesność i ekologia
w przemyśle węglowym są możliwe

W artykule o strefie ekonomicznej w Nowej Dębie, który ukazał się w lutowym numerze „Polska po godzinach” szeroko
opisywaliśmy tradycje polskiego przemysłu wywodzące się jeszcze z epoki międzywojennej, a dzisiaj będące motorem napędowym
nowoczesnej gospodarki. Dzisiaj czas, żeby sięgnąć do czasów mniej odległych, słusznie minionych, ale niesłusznie zapomnianych.

O

d ponad trzydziestu lat mamy bowiem do czynienia ze słuszną, ale
ostatnio prowadzoną głównie
ze względów ideologicznych,
tendencją uprzywilejowywania jednych gałęzi przemysłu
względem drugich, nie zawsze
przy tym kierując się względami
rachunku ekonomicznego czy
zdrowego rozsądku. Jaskrawym
przykładem tego zjawiska jest
cały obszar wydobycia i przewarzania węgla kamiennego
w Polsce, opartym na naszym
odwiecznym skarbie narodowym, jakim jest „czarne złoto”,
od wieków zapewniającym pracę
i utrzymanie pokoleniom Polaków, ale przede wszystkim – nam
wszystkim – bezpieczeństwo
energetyczne i chociażby częściową niezależność od innych
źródeł pozyskiwania energii, co
okazało się tak istotne w ostatnim czasie. Rzecz jasna, nie da
się na dłuższą metę utrzymać
także uzależnienia światowej
gospodarki od węgla, jego zapasy się wyczerpią, a argumenty o jego negatywnym wpływie
na środowisku, a może nawet
na klimat, są nie do odparcia.
Tylko czy ideologiczna wojna
ze wszystkim, co się z węglem
wiąże w imię często utopijnych
i samobójczych urzędniczych
planów jak chociażby unijnym
planem „Fit For 55” jest uzasadniona i czy w ogóle jest do wygrania?

Fot. materiały prasowe

Koksownia Przyjaźń

Dobrym przykładem do rozważenia tego zagadnienia jest Koksownia Przyjaźń ( jaka piękna –
zwłaszcza w obecnych czasach
– nazwa), druga co do wielkości
koksownia w Polsce z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej zarządzana prze Jastrzębską Spółkę
Węglową. Kontynuuje ona najlepsze tradycje koksownictwa
i hutnictwa w regionie, sięgające końca XVIII wieku, ale jest
przede wszystkim sukcesorem
przedsiębiorstwa państwowego

Lata płyną, ustroje
polityczne się
zmieniają, gospodarka
się unowocześnia,
ludzie pracują zdalnie
i hybrydowo, natomiast
Koksownia w Dąbrowie
Górniczej nieustannie
kontynuuje swoją
działalność, dając
zatrudnienie
1700 pracownikom
i utrzymanie
ich rodzinom.

Modernizacja i przebudowa Koksowni „Przyjaźń”

Inżynier Artur Domagalski i redaktor
Jarosław Popiołek

o nazwie Zakłady Koksownicze
„Przyjaźń”. Została wybudowana
w ramach inwestycji realizowanej w latach 80. XX wieku jako
najnowocześniejsza koksownia
w Polsce o zdolności produkcyjnej 2,6 mln ton koksu rocznie
(uruchomienie produkcji nastąpiło 27 stycznia 1987 roku).
Lata płyną, ustroje polityczne
się zmieniają, gospodarka się
unowocześnia, ludzie pracują
zdalnie i hybrydowo, natomiast
Koksownia w Dąbrowie Górniczej nieustannie kontynuuje swoją działalność, dając zatrudnienie
1700 pracownikom i utrzymanie ich rodzinom, wytwarzając
niezbędny do produkcji branży
hutniczej i przemysłu chemicznego koks wielkopiecowy i koks
przemysłowy, którego głównymi

odbiorcami są światowi liderzy we wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań ekologicznych,
kraje stojące w pierwszym szeregu walki o zdrowe powietrze
i dobry klimat takie jak Niemcy, Austria, Finlandia, Szwecja,
Francja, Norwegia czy Holandia.

Tradycja i nowoczesność

Trzeba jednak przyznać, że nie
byłoby to możliwe gdyby nie prowadzony przez ostatnią dekadę
przez władze Koksowni program
modernizacyjny, zapewniający
zakładowi nie tylko utrzymanie
i rozwój mocy wytwórczych, ale
także pozwalający uregulować
wszystkie kwestie związane
z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, a także uzyskać zezwolenia do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych.
Zrealizowany został program
inwestycyjny w zakresie między
innymi modernizacji oczyszczalni ścieków, a nowo wybudowana
bateria nr 5 i elektrociepłownia

są zgodne z wymaganiami stawianymi przez nowe wydanie
Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), co pozwala spełniać
wszystkie normy prawa unijnego
i krajowego w zakresie ochrony
środowiska. Elektrociepłownia
koksowni zaspokaja natomiast
w stu procentach potrzeby własne w zakresie ciepła użytkowego i energii elektrycznej, a jej
nadwyżki sprzedawane są za
pośrednictwem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Obecnie trwa kolejny ogromny pogram inwestycyjny związany z modernizacją i przebudową
istniejących baterii koksowniczych oraz licznych obiektów
towarzyszących (przygotowania
mieszanki węglowej, różnego
typu instalacji, oczyszczania
ścieków i składowiska odpadów, obiektów energetycznych
i pomocniczych). Inżynierowie,
którzy oprowadzali nas po realizowanej przez generalnego
wykonawcę przebudowy – polską grupę Zarmen, inwestycji,
z dumą wskazywali na to, że nie-

zależnie od załogi pracującej
na stałe przy obsłudze procesów technologicznych koksowni, przy jej modernizacji pracę
znalazło kilkuset budowlańców,
którzy fachowo i niestrudzenie
wznoszą konstrukcje podporowe
ze stali i betonu pod nowe bloki mające zapewnić Koksowni
Przyjaźń kolejne długie dekady
funkcjonowania w oparciu o najnowsze technologie, wyśrubowane normy środowiskowe, ale
przede wszystkim ku uciesze
odbiorców z całego świata, bo
okazuje się, że bez węgla koksującego i przy pomocy samego
wiatru nie da się wyprodukować
wielu surowców niezbędnych do
funkcjonowania dzisiejszego,
ekologicznego świata. z
Jarosław Popiołek
Artykuł powstał dzięki pomocy
i wsparciu udzielonym przez Pana
Wojciecha Klanga – Dyrektora
Naczelnego i Członka Zarządu
firmy MAR-BUD, wykonawcy prac
żelbetowych na terenie budowy
Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie
Górniczej.
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Byle pozbyć się tego
cholernego Putina.

Czy nieimperialna Rosja jest możliwa?
Spekulacje na temat post-putinowskiej Rosji regularnie pojawiają się w debacie publicznej. Prędzej czy później rzeczywiście taka
Rosja się wyłoni, ale czy będzie zasadniczo inna od obecnej? Czy odejście Putina będzie oznaczać koniec „putinizmu”, czy tylko
pozorowaną transformację pod hasłem naprawiania błędów i wypaczeń? Czy istnieją w Rosji kontr-elity zdolne do czegoś więcej
niż odmalowania fasady, w szczególności wykorzenienia głębokich autokratycznych i skorumpowanych struktur przesiąkniętych
wielkoruskim szowinizmem?
Z roku na rok życie polityczne przekształcało się w teatr
z udziałem niby-rządu, niby-partii, niby-opozycji, niby-mediów
a nawet niby-prezydenta w latach 2008-2012 – i wielu innych
bytów tylko z wyglądu przypominających odpowiedniki z podręczników politologii (może za
wyjątkiem służb specjalnych
i armii). Federacja Rosyjska stała
się federacją tylko z nazwy; Duma Państwowa doskonaliła się
w udawaniu parlamentu.
Gdy propaganda czyściła
rosyjskie głowy z myśli o innej
Rosji, służby eliminowały tych,
którzy próbowali zadawać kłam

skrzydlatej frazie przewodniczącego Dumy, Wiaczesława Wołodina: „Jeśli jest Putin – jest Rosja;
bez Putina – Rosji nie ma”. Opozycja została wypchnięta poza
system albo poza granice, a niedobitki – otwarcie określane dziś
przez Putina mianem „insektów,
które trzeba wypluć, bo przypadkiem wpadły do ust” – stały się
obiektem prześladowań.
Pętla informacyjna zaciska
się coraz mocniej, aby nie tylko
utrudnić dostęp do nieprawomyślnych opinii, ale również
uniemożliwić samoorganizowanie się. Nawet pojedynczy protest z czystą kartką papieru staje

się dla władzy wyzwaniem, które
skłania do przemocy. Trudno
w tych warunkach nawet o zidentyfikowanie czegoś, co moglibyśmy nazwać kontr-Rosją
czy kontr-elitą, nie mówiąc już
o potencjalnych sukcesorach.
Na dodatek niestety większość
Rosjan pogrążyła się w odrętwieniu, fatalizmie lub propagandzie
i nie wyobraża sobie alternatywy
dla obecnego porządku. Wyniki
wielu badań rosyjskiej opinii
publicznej z ostatnich lat, w tym
prowadzonych na tle toczącej się
wojny z Ukrainą, tylko potwierdzają ów stan kolektywnego stuporu albo wyparcia.

„Inna” Rosja ze snów…

Domyślnie za określeniem „inna”
chciałoby się widzieć środowiska
zainteresowane Rosją demokratyczną i nieimperialną, skupioną
na własnym rozwoju i poprawie
dobrobytu, a nie snach o potędze spełnianych przy użyciu siły
w stosunku do sąsiadów. Taka
Rosja teoretycznie istnieje, ale
reprezentowana jest przez zdecydowaną mniejszość obywateli
Rosję. Po rozpoczęciu wojny na
Ukrainie pojawiło się co najmniej
kilkanaście listów otwartych różnych środowisk (dziennikarzy,
naukowców, studentów) potępiających agresję. Na ulice wyszło

Fot. Valery Tenevoy/unsplash, AdobeStock (2)

W

ciągu dwóch
dekad Rosja
przeobraziła
się w personalistyczną autokrację z elementami totalitaryzmu. Putin
de facto usunął politykę z rosyjskiego życia społecznego. Politykę w rozumieniu konkurencji
różnych idei i światopoglądów
oraz sposobów ich wprowadzania w życie. Przed laty rosyjski
przywódca zaproponował rodakom prostą umowę społeczną
– pełna lodówka i regularne zastrzyki z wielkomocarstwowości
w zamian za trzymanie się z dala
od spraw publicznych.
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w proteście łącznie kilkadziesiąt
tysięcy osób, z których znaczna
część wylądowała w aresztach.
Tysiące Rosjan wyjeżdża
z kraju. Niektórymi kieruje
oportunizm i chęć przeczekania
kryzysu w bardziej przyjaznym
miejscu, inni przestali się łudzić,
że normalne życie w Rosji jest
możliwe. Tak czy owak, Putinowi właśnie udaje się wyekspediować poza granice znaczną
część owej wyobrażonej „innej”
Rosji. Trzy dopuszczalne przez
władze modele funkcjonowania anty-putinowskiej opozycji
symbolizują obecnie miejsca
przebywania trzech postaci:
Chodorkowskiego (na emigracji), Nawalnego (w więzieniu)
i Niemcowa (na cmentarzu).
Popularne w ostatnich latach
dywagacje o hipotetycznej „Rosji
Nawalnego” nie mają sensu
nie tylko jako nazbyt spekulatywne, ale również zdradliwe, bo wpuszczające
komentatorów w pułapkę
myślenia o Rosji wyłącznie
przez pryzmat przekonań
przyszłego lidera, często
rekonstruowanych w oparciu o naprędce dobrane cytaty
z jego wypowiedzi. To jest ślepa
uliczka, bo inna osobowość lub
światopogląd ewentualnego sukcesora będą musiały się zderzyć
z utrwalonymi w ostatnich latach
zasadami funkcjonowania reżimu, w tym metod zaspokajania
apetytów różnych grup interesu.

… w zderzeniu
z rzeczywistością.

Myśląc o „innej” Rosji, musimy
zatem rozszerzyć zakres znaczeniowy pojęcia „inna” o obecnych
lojalistów, którzy z powodu strachu o życie, bezpieczeństwo rodziny lub utracony jacht mogą
w sprzyjających okolicznościach
zwrócić się przeciwko obecnemu
przywódcy. Dotychczasowe próby
inicjowania dyskusji o potencjalnych buntownikach w otoczeniu
Putina należy jednak traktować
z dużym dystansem. Błądzimy we
mgle i musimy się oswoić z myślą,
że o zmianie przywódcy, przewrocie czy zamachu stanu w Rosji
dowiemy się dopiero, gdy nastąpi.
Ani minuty wcześniej.
Następca nie będzie z dawna
planowanym zamiennikiem, ale
raczej przypadkowym owocem
sprzężenia wielu czynników,
w tym uzyskanego siłą i podstępem poparcia w ramach elity
oraz zdolności do pozyskania
elementarnego społecznego
zaufania. I to ostatnie jest powodem, dla którego warto ob-
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Trwająca agresja
na Ukrainę i popełniane
codziennie zbrodnie
na ludności cywilnej
sąsiada w powiązaniu
z zachodnimi sankcjami
tworzą dla potencjalnej
zmiany bardziej
sprzyjające warunki,
o czym zresztą
paradoksalnie świadczy
siła, z jaką państwo
tłumi jakiekolwiek
przejawy społecznego
sprzeciwu wobec wojny.
serwować rosyjską ulicę i nakłaniać Rosjan do aktywnego
sprzeciwu, bo zmiana w pałacu
będzie z pewnością pochodną
sytuacji społecznej.
W chwiejących się systemach
autokratycznych (do tego stanu
Rosji jeszcze trochę brakuje) wymiana przywódcy służy nie tylko
ochronie części zagrożonych
elit, ale również kanalizowaniu
emocji społecznych – negatywne
kierowane się w stronę ancien
regime dla jego delegitymizacji,
pozytywne przenoszone są na
indywidualnego bądź kolektywnego następcę w celu jego uprawomocnienia.

Trzeba raczej założyć, że „inna”, post-putinowska Rosja na
początku będzie dość podobna do
obecnej, bynajmniej nie z powodu
istnienia jakiegoś genu imperializmu lub „naturalnego” upodobania do silnej władzy i korupcji. Po
prostu całkowite zerwanie ciągłości ideowej, politycznej i instytucjonalnej po upadku długo panującego autokraty jest niezwykle
trudne i czasochłonne.
W demokracjach działają
mechanizmy i instytucje, które
utrudniają aspirującym autokratom realizację ich marzeń o rządach silnej ręki. Z kolei w autokracjach, w szczególności tych
z długimi tradycjami, występują
mechanizmy, które działają na
korzyść zachowania status quo,
ograniczające pole manewru
aspirującym demokratom.
Nawet w przypadku ewentualnej klęski wojennej Rosji na
Ukrainie albo osuwania się w gospodarczy niebyt, trudno spodziewać się gwałtownej zmiany,
tym bardziej zgodnej z naszymi
oczekiwaniami. Zamiast szukać odpowiedzi w historii mniej
lub bardziej udanych rosyjskich
przewrotów, warto przyjrzeć się
też różnym losom autokratów
i ich dziedzictwu we współczesnym świecie (Wenezuela po Hugo Chavezie, Egipt po Mubaraku,
Tunezja po Ben Alim).

Co dalej?

Prawdopodobnie nie czeka nas
więc ani bunt mas ani bunt elit.
Obie grupy są zbyt efemeryczne,
pozbawione struktury, zdezorganizowane albo celowo podzielone. Ewentualna zmiana władzy,

nawet jeśli dziś bardziej prawdopodobna niż przed inwazją na
Ukrainę, wymagałaby kooperacji między szukającą innej Rosji „ulicą” a ratującą przywileje
i status quo „elitą”. Historycznie dość słaby społeczny duch
oporu w Rosji przeciwko władzy państwowej jest dodatkowo
hamowany przez strach przed
destabilizacją i bezhołowiem.
Niezadowoleni, jeśli będą stanowić istotny odsetek, zapewne będą szukać oparcia w kimś
z obecnej elity jako potencjalnym gwarancie zmiany nie nadmiernie gwałtownej, ale dającej
nadzieję. Może więc pojawić się
między przedstawicielami elit
a wspomnianymi niezadowolonymi potencjalna wspólnota
interesów, jako że trudno oczekiwać od hipotetycznych buntowników w otoczeniu Putina walki
o reformy systemowe. Ich celem
z początku będzie przetrwanie.
Każdy aspirujący sukcesor
z wnętrza systemu będzie jednak potrzebował elementarnego mandatu społecznego, aby
uniknąć losu puczystów Janajewa z 1991 r. Czy i kiedy taka
koniunkcja nastąpi, jest pytaniem otwartym, wciąż niestety bardziej z zakresu astrologii
aniżeli analizy politycznej.
Odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju tej wciąż bardzo
hipotetycznej przyszłej Rosji zależy od przyjętych założeń co do
hierarchii głównych sił sprawczych. Czy nadajemy większą
wagę sile i osobowości sukcesora, czy historycznie uwarunkowanym, trwałym i typowym dla
Rosji wzorcom ustrojowym, czy

też przesłankom płynącym z obserwacji losów innych autokracji. Co ciekawe, same rosyjskie
władze kierują naszą uwagę albo
w stronę podkreślania roli lidera w celu wzmocnienia pozycji
Putina, albo przypisywania Rosji
szczególnych, niezmiennych wartości, które mają legitymizować
prowadzone działania wewnątrz
i na zewnątrz jako nieodzowne
i naturalne.
Jednak w istocie rzeczy Rosja,
wbrew powiedzeniu Churchilla,
nie jest żadną „zagadką owiniętą
w tajemnicę wewnątrz enigmy”,
ale dość typowym przedstawicielem reżimów autokratycznych z pewnymi szczególnymi
cechami wynikającymi z rozmiarów, zdolności wojskowych
i aspiracji międzynarodowych.
Historia pokazuje, że dość często w takich systemach solidna
z wyglądu fasada skrywa liczne
pęknięcia i szczeliny.
Trwająca agresja na Ukrainę
i popełniane codziennie zbrodnie na ludności cywilnej sąsiada w powiązaniu z zachodnimi
sankcjami tworzą dla potencjalnej zmiany bardziej sprzyjające
warunki, o czym zresztą paradoksalnie świadczy siła, z jaką
państwo tłumi jakiekolwiek
przejawy społecznego sprzeciwu
wobec wojny. Ciąg dalszy zależy
od samych Rosjan, w szczególności od uświadomienia sobie
przez nich długofalowych skutków bierności, a tym samym
współodpowiedzialności za
przestępcze działania władz. z
Ernest Wyciszkiewicz
www.klubjagiellonski.pl

marzec-kwiecień 2022

12 POLSKA PO GODZINACH
n PSYCHOLOGIA

Poznaj wartość samego
siebie i żyj lepiej
Co to jest poczucie własnej wartości?
To jest to, co człowiek myśli
o sobie, co do siebie czuje, jaką
wyznacza relację z samym sobą, czy siebie lubi, czy też nie.
Zagadnienie poczucia własnej
wartości to wątek, który bardzo
często jest wnoszony na terapii.
Wiele osób, które zgłaszają się do
specjalisty, mówi o tym, że mają
problemy z akceptacją siebie,
z poczuciem własnej wartości.
Możemy mieć zdrowe i niezdrowe poczucie własnej wartości?
Tak. O zdrowym poczuciu własnej wartości mówimy, gdy jest
ono adekwatnie osadzone na

znajomości swojego potencjału,
swoich mocnych stron, ale też
ograniczeń i deficytów. Zdrowe
poczucie wartości wyraża się
w myślach: „Jestem ok”, „Jestem
wystarczająco dobra/y”. Natomiast o niezdrowym albo zaniżonym poczuciu własnej wartości,
mówimy, gdy pojawiają się myśli
typu: „Jestem beznadziejna/y”,
„Jestem brzydka/i”, „Jestem gorsza/y”. Do tego niezdrowego zaliczamy też poczucie omnipotencji, czyli poczucia, że jesteśmy
lepsi od innych, i że inni są gorsi
od nas, nie są warci uwagi.
Ale przecież dużo mówi się
o tym, że powinniśmy dążyć do

tego, by mieć wysokie poczucie
własnej wartości?
No tak, ale chodzi o adekwatne poczucie własnej wartości.
Czyli szacunek do siebie, ale też
do innych, poczucie, że jest się
równym. W tym przypadku wysokie poczucie własnej wartości
rozumiemy jako: „Nie jestem gorsza/y”, „zasługuję na uwagę i na
to, żeby spotkało mnie coś dobrego”. Wszelkie odchylenia od tzw.
normy niosą ze sobą zagrożenia,
także wtedy, gdy ktoś uważa siebie za lepszego od innych. Proszę
mi wierzyć, że myślenie: „Nikt
na mnie nie zasługuje”, „Nikt nie
dorasta mi do pięt” jest trudne
dla otoczenia i niesie ze sobą

wiele konfliktów, a także może
być przeszkodą w stworzeniu
jakiejkolwiek bliskości.
Czym skutkuje niskie własnej
wartości?
Niskie poczucie własnej wartości
sprawia, że taka osoba czuje się
gorsza, i często sprawia, że taka
osoba żyje poniżej swoich możliwości, nie podejmuje wyzwań,
boi się, że im nie podoła, nie
wierzy w siebie. Osoby z wysoką
samooceną są bardziej wytrwałe
w swoich przedsięwzięciach,
są odporne na niepowodzenia,
które są przecież elementem
życia, procesu, a także – podkreślę – progresu.

W jaki sposób rozwijać wiarę
w siebie i dobre zdanie o sobie?
Przede wszystkim trzeba dobrze
poznać samego siebie, swoje
mocne strony i swoje ograniczenia. Zdarzyło mi się pracować
kiedyś z osobą, która po serii
kwestionariuszy mierzących
kompetencje zawodowe była zaskoczona wynikami. Przyznała,
że nie zdawała sobie sprawy,
że przez wiele lat pracowała
w obszarze, który totalnie nie
był w zakresie jej kompetencji
i tego co lubi robić, bo myślała
właśnie, że to w niej tkwi problem. Stało się to bodźcem do
życiowych zmian. Warto zatem
przyjrzeć się sobie i postarać się

Fot. AdobeStock (2), Katrina Wright/unsplash

Ktoś o niskim poczuciu własnej wartości czuje się gorszy. Efekt? Taka osoba często żyje poniżej swoich możliwości, nie podejmuje
wyzwań, bo paraliżuje ją lęk, że nie podoła, nie wierzy w siebie. Osoby z odpowiednio wysoką samooceną są bardziej wytrwałe
w swoich przedsięwzięciach, łatwo się nie poddają i – co najważniejsze – lepiej znoszą porażki. O tym, jak pracować nad swoją
samooceną mówi psychoterapeutka Karolina Wincewicz – Cichecka z Centrum Terapii Dialog.
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lepiej siebie poznać. A możemy tego dokonać na wiele różnych sposobów: podczas terapii,
warsztatów, czytając fachową
literaturę, czasem po prostu
głębiej zastanawiając się nad
sobą, nad swoimi obowiązkami –
aby zrozumieć, czy to naprawdę
moja potrzeba, czy może raczej
presja otoczenia.

Niska samoocena
jest jednym
z kryteriów
diagnostycznych
w depresji.
I w takiej sytuacji
w pierwszej
kolejności
należy zająć się
terapią depresji,
a dopiero potem
można zajmować
się pracą nad
poczuciem własnej
wartości. Czasami
więc droga
do budowania
własnej wartości
prowadzi przez
psychiatrę – może
się okazać, że
po ustąpieniu
epizodu depresji
negatywne,
obwiniające myśli
znikną.

Łatwo się w tym pogubić, bo
np. czym różni się samoocena
od poczucia własnej wartości?
Wielu psychologów uznaje, że
to są wymienne terminy. Ale
można też przyjąć, że poczucie własnej wartości zawiera
w sobie zarówno myśli, przekonania o sobie, jaki i emocje,
którymi siebie darzymy. Natomiast samoocena bardziej
odnosi się do tego, co o sobie
sądzimy, jaką mamy postawę
względem siebie.
Czy można pomóc w tym innym?
Jak na przykład nauczyciel może
wzmacniać poczucie własnej
wartości w uczniach?
Dobry nauczyciel może być inspiracją dla uczniów, nawet nie
zdając sobie z tego sprawy. Jeśli
jest otwarty, służy pomocą, radą,
akceptuje swoich uczniów takimi, jakimi są, to w ten sposób
buduje u nich poczucie własnej
wartości, daje im sygnał, że zasługują na uwagę, na szacunek,
że są właśnie „wartościowi”,
a nie jego przykrym obowiązkiem.
Zdarza się, że raz myślimy o sobie: jestem super, a na drugi
dzień: ale jestem beznadziejny...

Co robić żeby nasza samoocena
była stabilna?
To pytanie, które będzie wymagało złożonej odpowiedzi, bo
tego rodzaju chwiejność może
mieć różne podłoże. Rzeczywiście mówi się, że osoba, która ma
wysoką samoocenę, ma stabilny
obraz siebie, zaś osoby, które
mają niskie poczucie własnej
wartości, są w tej ocenie labilne. Faktycznie, osoby z niskim

poczuciem własnej wartości po
potknięciu łatwiej reagują lękiem i depresją, podczas gdy
osoba z wysokim poczuciem
własnej wartości raczej „otrzepie się z kurzu” i pójdzie dalej,
będzie starała się szukać innego rozwiązania.
Jednak czasami jest tak, że
chwiejność dotycząca samooceny może wynikać z zaburzeń
psychicznych (np. z zaburzenia

Im bardziej nasilony
perfekcjonizm,
tym większe
prawdopodobieństwo,
że osoba ma
niskie poczucie
własnej wartości.
Perfekcjonizm
w tym przypadku
jest formą
„tuszowania”,
ukrywania
przed światem
swojego poczucia
niedopasowania,
nieadekwatności,
gorszości.

osobowości typu borderline czy
epizodu depresji) i konieczna
może okazać się w takim przypadku farmakoterapia. Zauważmy, że niska samoocena
jest jednym z kryteriów diagnostycznych w depresji. I w takiej
sytuacji w pierwszej kolejności
należy zająć się terapią depresji,
a dopiero potem można zajmować się pracą nad poczuciem
własnej wartości. Czasami więc
droga do budowania własnej
wartości prowadzi przez psychiatrę – może się okazać, że
po ustąpieniu epizodu depresji
negatywne, krytyczne, obwiniające myśli znikną.
Jaka jest relacja między perfekcjonizmem a niskim poczuciem własnej wartości? I czy
narcyzm może skrywać brak
wiary w siebie?
Im bardziej nasilony perfekcjonizm, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba ma niskie
poczucie własnej wartości. Perfekcjonizm w tym przypadku jest
formą „tuszowania”, ukrywania
przed światem swojego poczucia niedopasowania, nieadekwatności, gorszości. Szczypta
perfekcjonizmu jest ok, ale jego
nadmiar prowadzi do kłopotów
– napędza błędne koło negatywnego myślenie o sobie, ponieważ
nie da rady być doskonałym.

Jeśli chodzi o narcyzm, to tak
może, ale nie musi być. Istnieją
2 typy narcyzmu – typ kompensujący, czyli taka osoba tworzy
niejako „bańkę” wielkości, by
w jakikolwiek sposób zmniejszyć ból związany z poczuciem
gorszości oraz tzw. typ wielkościowy, który naprawdę nie ma
sobie nic do zarzucenia, czuje
się lepszy od innych.
Jak budować poczucie własnej
wartości przy braku akceptacji
w najbliższym otoczeniu?
Czasem warto zastanowić się
nad ograniczeniem kontaktów,
które są przyczyną spadku nastroju, czy wręcz depresji. Nawet
jeśli dotyczy to najbliższych. Tyle
że jest to rozwiązanie ostateczne
i na takie zawsze jest czas.
Co zatem zrobić?
Warto stawiać granicę nieprzychylnym komentarzom,
aluzjom, zachowaniom – powiedzieć np.: „Kiedy tak robisz, czuję smutek, bo mam
poczucie, że lekceważysz
mnie. Proszę, przestań to robić”. Asertywność jest bardzo
ważna w utrzymaniu poczucia
własnej wartości, bo zarówno pomaga zatrzymać pewne
krzywdzące zachowania, jak
i pomaga w powiedzeniu „tak”
temu co nam sprzyja.
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Kolejną opcją budowania (czy
też utrzymania) poczucia własnej wartości przy braku akceptacji najbliższego otoczenia jest
zaangażowanie się w różnego
rodzaju aktywności, które dadzą
szansę poznać dotąd nieznane
swoje zdolności i tym samym poznać swoje mocne strony, które
są składową zdrowego poczucia
własnej wartości. Ponadto, pomogą wejść w inne środowisko.
Dzięki temu pojawi się szansa na
zawarcie nowych znajomości,
a nawet przyjaźni i zobaczenie,
że w tym najbliższym otoczeniu
czuję się źle, ale w tym, które
wybieram samodzielnie bezpiecznie.

Jakie by pani miała konkretne wskazówki dla osób, które
mają niskie poczucie własnej
wartości?
Chciałabym na początku podkreślić – praca nad poczuciem
własnej wartości to nie jest praca
nad wyglądem, statusem. Drogą
do budowania zdrowego poczucia własnej wartości jest rozwijanie w sobie obszaru tzw.
„zdrowego dorosłego”, który
wyraża się w akceptacji, poszukiwaniu rozwiązań, racjonalnym
wewnętrznym dialogu, łagodności względem siebie. Skoro
– jak mówiłyśmy na początku
– poczucie własnej wartości jest
tym, co człowiek myśli i czuje do
siebie, to rozwijanie poczucia
własnej wartość polegać będzie
m.in. na nauce wyłapywania
myśli i przyjrzeniu się im, na

Warto kupić sobie
jakiś fajny zeszyt
i zapisywać tam
wszystkie rzeczy,
które udało nam
się zrobić pomimo
przeciwności.
Inaczej na nie
spojrzymy, gdy
je zobaczymy.
Pamiętajmy,
że te małe,
codzienne, pozornie
nieważne sukcesy
są nam potrzebne,
aby odnosić
te większe. Białoczarno strategie
często powodują,
że nie osiągamy
swoich celów.
ile rzeczywiście są prawdziwą
interpretacją swojej osoby.
Większość naszych myśli jest
zautomatyzowana – dopóki człowiek mocno nie skupi się na
nich, często w ogóle nie zdaje
sobie z nich sprawy. Proponuję
zatem przeznaczyć kilka tygodni na dokładne notowanie sytuacji, w których pojawiają się
myśli typu: „Jestem gorszy/a”,
„Jestem beznadziejny/a”, „Znowu mi nie wychodzi”. Najlepiej,
aby te zapiski robić ad hoc, tj.

w momencie kiedy te myśli się
pojawiają, ewentualnie pod koniec dnia, gdy mamy chwilę spokoju na przemyślenia.
Grunt, żeby nie było to raz
w tygodniu, bo wtedy nie uda
nam się wyłapać myśli i odczuć.
Zapisywanie negatywnych myśli
o sobie pozwoli zobaczyć, jaki
konkretny typ sytuacji wyzwala
poczucie gorszości, niezadowolenia. Być może tu już znajdziemy jakiś klucz, pojawią się jakiś
pierwsze obserwacje i wnioski.
Następnym krokiem będzie
racjonalna analiza myśli, czyli
bierzemy na tapet bolesną myśl
i odpowiadamy sobie na pytania
typu: „Jakie mam dowody na to,
że tak jest” albo: „Jakie są dowody przeciw temu, co myślę”.
Można też zadawać sobie pytania
w stylu: „Co powiedziałabym
w tej sytuacji swojej przyjaciółce, gdyby tak o sobie mówiła?”.
Często odpowiedzi na tak zadane
pytanie obnażają, jak odmienne ma się standardy wobec samego siebie i innych ludzi lub
jak bardzo jest się negatywnie
tendencyjnym w ocenie swojej
osoby. A zatem kolejnym sposobem rozwijania poczucia własnej wartości jest urealnienie,
nauczenie się tworzenia myśli
adekwatnych do sytuacji, czyli
wyciszenie tzw. wewnętrznego
krytyka. Niektórzy ludzie szydzą
sami z siebie, sądząc, że to coś
im to da, że zmotywują się, ale
jest to po prostu przemoc wobec
samych siebie. W dalszej części

– najczęściej terapeutycznej –
pojawia się także poszukiwanie
genezy tego rodzaju myśli.
Praca nad budowaniem własnej wartości polega też na wyłapywaniu swoich mini-sukcesów
(„Udało mi się dzisiaj przygotować dobry obiad”, „Przeczytałam kolejny rozdział książki”,
„Zmobilizowałam się do biegania” itp.). Warto kupić sobie jakiś fajny zeszyt i zapisywać tam
wszystkie rzeczy, które udało
nam się zrobić pomimo przeciwności. Inaczej na nie spojrzymy,
gdy je zobaczymy. Pamiętajmy,
że te małe, codzienne, pozornie nieważne sukcesy są nam
potrzebne, aby odnosić te większe. Biało-czarno strategie często powodują, że nie osiągamy
swoich celów.
Wiele osób nie potrafi przyjmować pochwał i komplementów,
wprawiają go one w zakłopotanie, a czasem wręcz uważają,
że są niezasłużone. To spora
przeszkoda w docenianiu siebie.
To sygnał, że mamy problem
z poczuciem własnej wartości.
Gdy ktoś nas chwali, a nam wy-

daje się, że to jest nieprawdziwe
lub wręcz podejrzane, bo może
powiedziane w jakiejś intencji,
to sygnał, aby przyjrzeć się swojej samoocenie.
Czy wytykanie komuś błędów
może świadczyć o tym, że ta
osoba ma problemy z poczuciem
własnej wartości?
Tak, może. Działa to zarówno
w przypadku samooceny zaniżonej, jak i zawyżonej. W przypadku pierwszym, osoba może
mówić do innych w takim samym stylu jak do siebie samego.
Osądza zarówno siebie, jak i innych według bardzo surowych,
wyśrubowanych standardów
– przy takim nastawieniu nietrudno o znalezienie błędów.
Podobnie będzie w przypadku
osób o nastawieniu wielkościowym – osoba czuje, że ma prawo
wytykać cudze błędy bez zwracania uwagi na formę przekazywanej krytyki, bo to inni mają
się starać o jego/jej względy. z
Monika Wysocka
www.zdrowie.pap.pl

Karolina Wincewicz-Cichecka, psycholog
Psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny w Centrum Terapii Dialog. Już od
ponad 10 lat pomaga pacjentom w trudnych sytuacjach życiowych. Doświadczenie
zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i w Szpitalu
MSW w Otwocku. Do dziś jest związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie.
Stale się rozwija i uczestniczy w szkoleniach dla psychoterapeutów. Specjalizuje
się w prowadzeniu psychoterapii osób cierpiących na zaburzenia nastroju,
zaburzenia lękowe, psychotyczne i zaburzenia snu. Uczy również pacjentów
treningów relaksacyjnych.

Fot. AdobeStock

Czy moment wchodzenia w dorosłość powinien wiązać się
z wyprowadzeniem się z domu?
Wiele osób boi się tego momentu. Myślę, że tak, bo to oznacza budowanie swojego życia.
Odłączenie się od rodziny jest
ważnym elementem naszego
życia. Muszą to także zrozumieć
rodzice, bo jeżeli dziecko będzie widziało, że rodzic jest niespełniony, nieszczęśliwy, będzie
miało problem z opuszczeniem
domu, rozdzieleniem się. Tymczasem rozpoczęcie własnego
dorosłego życia to eksploracja
samego siebie, lepsze poznanie
się, a więc i budowanie własnej
wartości. Będąc zbyt długo pod
rodzicielskim parasolem dziecko
nie będzie zdobywało kompetencji, nie będzie miało poczucia
sprawczości. Dlatego nie ma co
opóźniać tego momentu. Ten
wątek bardzo wybrzmiewa w terapiach, bo jednak to co dzieje
się w domu wpływa na życie, także na poczucie własnej wartości
i późniejszy rozwój człowieka.
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Lekcje stoicyzmu
na dziś

N

ie słabnie moda na stoicyzm,
czego dowodem jest książka
Johna Sellersa, angielskiego badacza, który w bardzo
przystępny sposób, bez filozoficznego
żargonu prowadzi nas przez najważniejsze
punkty starożytnej filozofii, ukazując jej
nieustającą aktualność, a zwłaszcza atrakcyjność dla współczesnego czytelnika.
Sellers w swej książce sięga głównie do
trzech myślicieli z czasów rzymskich, którzy reprezentowali różne gdy społeczne
i jakże odmienne biografie. Podczas gdy
Epiktet był niewolnikiem-wyzwoleńcem,
którego prawdziwego imienia nie znamy,
to Seneka był doradcą na dworze cesarza
Nerona, a Marek Aureliusz był cesarzem
największego ówczesnego imperium.
Wszyscy trzej właśnie w stoicyzmie znaleźli oparcie.
Ta wywodząca się od greckich stoików
filozofia miała cel bardzo praktyczny: nauczyć ludzi, jak osiągnąć szczęście poprzez
skupienie się tylko na rzeczach, które od
nas zależą, a więc przede wszystkim na
własnym umyśle i sądach, które on wydaje. Okazuje się bowiem, iż to głównie
błędne mniemania odpowiadają za to,
że się czegoś boimy lub czegoś bardzo

John Sellars, Lekcje stoicyzmu,
Wydawnictwo Czarna Owca.

chcemy. Wystarczy je zrozumieć, oddzielić
rzeczy od nas zależne od niezależnych,
a wtedy w duszę człowieka zstępuje spokój, którego nic nie jest w stanie zakłócić.
Sellars polemizuje też z ideałem stoika, jako człowieka bez uczuć, człowieka
z kamienia, który z niczego się nie cieszy
i niczego nie pragnie. To jest karykatura
stoika. q

Człowiek na Marsie

E

lon Musk, miliarder-wizjoner
jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie, który
nie ustaje w realizacji swoich marzeń,
które mogą odmienić losy całej ludzkości. Musk używa swojej fortuny nie
po to, by ją zwiększać lub dla samego
jej posiadania, ale do realizacji swoich
śmiałych wizji. Do tego służą jego dwie
największe firmy: Tesla – ma stworzyć
pojazd, który nie będzie używał paliw
kopalnych, a przez to nie będzie wpływał negatywnie na klimat, SpaceX zaś
ma stworzyć pojazd międzyplanetarny,
który zawiezie ludzi na Marsa, czyniąc
z nas gatunek międzyplanetarny.
W książce „Odlot” nie poznajemy całej drogi na szczyt, którą przebył w USA
zaradny przybysz z Republiki Południowej Afryki, ale spojrzenie autora skupia
się na pomyśle stworzenia rakiety kosmicznej. Musk, widząc zastój i marz
w amerykańskiej agencji kosmicznej
postanowił otworzyć ludzkości drogę
do podboju przestrzeni kosmicznej. Jak
wybierał do współpracy wielkich pasjonatów i geniuszy naukowych? Jak pracowało się w SpaceX? Jak Musk traktował
swój zespół? O tym właśnie drobiazgowo
informuje na Eric Berger, który napisanie książki poprzedził kilkugodzinnymi

wywiadami z członkami formy, jak i z samym Muskiem.
Po wielu latach prac, kilku nieudanych
startach, po zainwestowaniu wielkiego
majątku (Musk otarł się o bankructwo)
w końcu start rakiety się udał i firma Muska dołączyła do elitarnego grona państw,
które stworzyły rakietę kosmiczną. q

Eric Berger, Odlot! Elon Musk i szalone
początki SpaceX, Wydawnictwo
Kompania Mediowa.

Połączyć terapię
Cierpienie jako źródło
z przypowieściami Jezusa uzależnienia

N

iezwykła to książka – mądre połączenie współczesnej metody
terapeutyczne z otwarciem jej
na ponadczasową mądrość przypowieści
Jezusa zawartych w Ewangeliach. Mark

Mark Baker, Jezus. Największy terapeuta
wszech czasów. Psychologiczne przesłanie
ewangelii, Wydawnictwo Czarna Owca.

Baker wspaniale przeplata ze sobą swoje
doświadczenia jako terapeuty ze swoimi
duchowymi odkryciami, które mają źródło w tekstach, będących filarem naszej
cywilizacji. Warto dodać, iż autor, dyrektor centrum terapeutycznego La Vie
Counseling, nie traktuje przypowieści
ewangelicznych konfesyjnie, ale odczytuje
z nich najgłębsze przesłanie. Nie jest to
więc książka tylko dla osób wierzących.
Zdaniem Bakera odkrycia współczesnej
psychologii nie kłócą się z przypowieściami z Ewangelii, a wręcz wzbogacają terapeutę o dodatkową perspektywę,
zwłaszcza w stosunku do osób religijnych.
Przykładowo, Baker uzasadnia na przykładzie zalecenia „Jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”,
jaka jest różnica między pokorą a biernością. Pokora opiera się na miłości i jest
jasnym zajęciem stanowiska po jej stronie.
Odpowiedzenie uderzeniem na uderzenie
jest zaś drogą do eskalacji nienawiści.
Droga, którą wybrał Jezus, kochając swoich prześladowców, jest zdaniem Bakera
zachętą do życia pełnego miłości i pokory,
a nie nienawiści czy strachu. q

G

abor Maté, kanadyjski lekarz węgierskiego pochodzenia, specjalizujący się w leczeniu uzależnień,
na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń, obserwacji i rozmów z pacjentami unikalnego ośrodka Portland Hotel, a właściwe
domu dla osób uzależnionych przedstawia
nam w swojej książce wyjątkową perspektywę rozumienia natury uzależnień. I choć
najwięcej przykładów pochodzi od ludzi
uzależnionych od narkotyków, to zdaniem
autora źródło i mechanizm uzależnień jest
zasadniczo podobny.
Przede wszystkim autor podkreśla, iż
uzależnienie to poszukiwanie ulgi w cierpieniu, a nie gonienie za nieustanną przyjemnością. Ludzie sięgają po uzależniające
substancje, by ukoić swój wewnętrzny ból,
depresję, stany lękowe, niewygodę w życiu.
Aby pomóc człowiekowi uzależnionemu
należy więc wpierw stworzyć z nim więź
i poznać, ból i cierpienie, które pchają go
w uzależnienie. Dopiero zrozumienie pacjenta może być podstawą obustronnego
dialogu i ewentualnej motywacji do zmiany.
W kwestii zmian Maté jest jednak bardzo
sceptyczny, dopuszcza ewentualność, iż

Gabor Maté, Bliskie spotkania z uzależnieniem.
W świecie głodnych duchów, Wydawnictwo
Czarna Owca, 2021 r., 480 str.

większość osób nie wyjdzie z uzależnienia.
Maté zaznacza też, iż osoby uzależnione są
w pewnym sensie lustrem, a raczej ciemną stroną współczesnego społeczeństwa,
które ich odrzuciło. W nich, jak w krzywym
zwierciadle możemy zobaczyć siebie. q
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Wielkanocne
obyczaje
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze
święto w chrześcijańskim roku
liturgicznym, poświęcone pamięci
zmartwychwstania Chrystusa.

T

ermin obchodzenia
święta ustalono w 325
roku na soborze nicejskim, nawiązując do
Żydowskiego Święta Pesach (Pascha), na pierwszą niedzielę po
pierwszej pełni księżyca, czyli
między 22 marca a 25 kwietnia.
Chrześcijaństwo wyparło wiele
pogańskich świąt wiosennych,
często zachowując ich charakter,
lecz nadając im odmienną symbolikę.

Pogrzeb żuru i śledzia

Wielkanoc poprzedza wielki
czterdziestodniowy post, którego siedem ostatnich dni zwie się
Wielkim Tygodniem. Umartwianie ciała ma sprzyjać porządkowaniu własnego wnętrza, jak też
porządkowaniu domów i obejść.

Koniec długiego postu dawał
młodzieży możliwość zemsty na
uprzykrzonym żurze i śledziu.
Ks. Jędrzej Kitowicz barwnie
pokazał ów ceremoniał w swoim
„Opisie obyczajów za panowania
Augusta III”:
W Piątek Wielki wieczorem,
albo w sobotę rano drużyna
dworska przy małych dworach,
uwiązawszy śledzia na długim
i grubym powrozie, do którego
był nicią cienką przyczepiony,
wieszała nad drogą na suchej
wierzbie albo innym drzewie, karząc go niby za to, że przez sześć
niedziel panował nad mięsem,
morząc żołądki ludzkie słabym
posiłkiem swoim. Żur wynosili z kuchni jako już dłużej niepotrzebny, co było sidłem dla
zwiedzenia jakiego prostaka.
Tradycja malowania jaj znalazła swe odbicie w kronice Wincentego Kadłubka z początku XIII
wieku: „Polacy z dawien dawna
byli zawistni i niestali, bawili się
panami swymi jak z malowanymi jajkami”.

Tronujące prosię

Tradycyjne polskie święcone, czyli potrawy poświęcone przez kapłana w Wielką Sobotę, składało
się z dań zimnych, głównie mięs,
jaj gotowanych na twardo i ciast.
Daniem najważniejszym była
szynka, najlepiej cała i z kością,
uwędzona w jałowcowym dymie
oraz kiełbasa domowego wyrobu,
która, jak podaje „Encyklopedia
staropolska” Zygmunta Glogera:
„była od najdawniejszych czasów
przysmakiem polskim i zajmowała… zarówno u ludu jak szlachty
pierwsze miejsce w »święconem«
wielkanocnym”.
Dobry kucharz, stwierdza Gloger, znał co najmniej 12 sposobów
przyrządzania kiełbas zaś kuchmistrze z pańskich rezydencji
nawet dwukrotnie więcej. Obok

fot. Wikipedia; Adobestock

Dokumenty synodu
diecezji poznańskiej
z 1420 roku
potwierdzają,
że pierwotnie dyngus
był wymuszaniem
datków, przede
wszystkim jajek,
pod groźbą
przymusowej „kąpieli”
Uchwała pod nazwą
„Dingus prohobeatur”
nakazywała księżom:
„Zabraniajcie, aby
w drugie i trzecie święto
wielkanocne mężczyźni
kobiet, a kobiety
mężczyzn nie ważyli się
napastować o jaja i inne
podarki, co pospolicie
nazywa się dyngować,
ani do wody ciągnąć”.

Namówili go, żeby garnek z żurem w kawale sieci wziął na plecy i niósł go tak, albo na głowie
trzymając kwidem [tzn. niby]
do pogrzebu; za niosącym frant
jeden szedł z rydlem, mający
kopać dół żurowi i w nim go pochować. Gdy się wyprowadzili
z kuchni na dziedziniec, ów, co
szedł z rydlem, uderzył w garnek,
a żur natychmiast oblał niosącego i sprawił śmiech asystującym
temu zmyślonemu pogrzebowi
żurowemu i patrzącym na niego.
Śledź był najczęściej z drewna lub tektury. Zdarzało się, że
żartowniś wieszający gar z żurem na drzewie oblewał jego
zawartością nic nie podejrzewającego pomocnika.
Podczas wielkotygodniowych
nabożeństw wierni rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni
Chrystusa na ziemi. Święcono
wodę i ogień, przygotowywano
jaja wielkanocne. Już w czasach
przedchrześcijańskich jajo uchodziło za symbol życia i rozrodu. U chrześcijan jest symbolem zmartwychwstania.
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mięs i kiełbas na świątecznym stole nie mogło zabraknąć specjału
podlewanego winem i opiewanego przez wieszcza Adama Mickiewicza:
…w słowach wydać trudno
Bigosu smak przedziwny
kolor i woń cudną…
Bierze się doń siekana
kwaszona kapusta,
Która wedle przysłowia, sama
idzie w usta…
Wyszukanego cząstki
najlepsze mięsiwa
I praży się, aż ogień wszystkie
z niej wyciśnie
Soki żywne, aż z brzegów
naczynia war pryśnie
I powietrze dokoła
zionie aromatem…
Wśród świątecznych ciast najważniejsze były baby wielkanocne, zwane też „babimi kołaczami”,
które Gloger opisuje jako „znane
ciasto z pszennej mąki, wypiekane zwykle do »święconego«
na Wielkanoc… Baby zaprawiano szafranem, a miewały kształt
zawoju tureckiego, wypiekano
w formach miedzianych i glinianych albo w rondlach i formach
papierowych. Te ostatnie miewają do dwóch stóp wysokości [ok.
60 cm], zwane są podolskimi. Co
do gatunku ciasta, to znane były
powszechnie: babki parzone, petynetowe, migdałowe, z razowego chleba i trókolorowe (z ciasta
białego, różowego i ciemnego)”.
„Wielkanocne święta były
przeobfite, jak w każdym polskim domu. Pośród bab, placków,
tortów i mazurków, pieczeni różnych, szynki, kiełbas tronowało, oczywiście, pieczone prosię,
a niekiedy też głuszec, zdobny
brodatą głową, wachlarzem
ogona i rozpiętymi skrzydłami”
– wspominała Maria Czapska
w „Europie w rodzinie”.

Śmiganie w łóżku

Z drugim dniem Wielkanocy
związany jest obyczaj zwany śmigusem-dyngusem lub lanym poniedziałkiem. Gloger stwierdza:
Początek tego zwyczaju musi być starożytnym, skoro widzimy go zarówno w Azyi
u kolebki ludów aryjskich,
jak i w Słowiańszczyźnie.
Anglik Symes w opisie
podróży z roku 1796 do
Bengalu i króla Birmanów w Pegu powiada,
że Budaizm tamtejszy
około 10 kwietnia obchodzi wesołą trzydniową uroczystością zakończenie starego roku. Drugiego dnia świąt, Birmanowie
mają zwyczaj „obmywania się
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z grzechów starego roku” przez
oblewanie wzajemne wodą.
Nawet wice-król nie jest od tego wolnym a wody leją się niespodzianie z okien i dachów na
głowy przechodniów. W pałacu
wice-króla, po odbytej poważnie
ceremonii i oddaleniu się tegoż,
goście zostawieni byli na pastwę
30 panien dworu, które, wpadłszy
na salę z konewkami i sikawkami,
zaczęły niemiłosiernie oblewać.
„Oddaliśmy im za swoje – powiada Symes – aż wody zabrakło, ale
przemokliśmy do nitki”. Oczywiście u chrześcijan zwyczaj stary
musiał przekształcić się. W Polsce
narzucono mu nazwę niemiecką
i przywiązano do wiosennego
święta Wielkiejnocy. Już [Karol]
Libelt zwrócił uwagę, że dyngus
może być spolszczeniem niemieckiego wyrazu „Dünnguss”,
znaczącego cienkusz, polewkę
wodnistą, wreszcie chlust wody.
Znakomici językoznawcy [Aleksander] Brückner i [Jan Aleksander] Karłowicz powiadają, że
słowo dyngować pochodzi z niemieckiego „dingen”, wykupywać
się, umawiać, szacować. „Dingnus, dingnis” znaczy wykupno
w czasie wojny, jako obrona od
rabunku. Szacunkiem takim czyli
dingusem okupowano się żakom
i młodzi, składając im do kobiałek
jaja i małdrzyki [placki z serem],

Już w czasach
przedchrześcijańskich
jajo uchodziło
za symbol
życia i rozrodu.
U chrześcijan
jest symbolem
zmartwychwstania.
Tradycja malowania
jaj znalazła swe
odbicie w kronice
Wincentego Kadłubka
z początku XIII wieku

Tradycyjne polskie
święcone, czyli
potrawy poświęcone
przez kapłana
w Wielką Sobotę,
składało się z dań
zimnych, głównie
mięs, jaj gotowanych
na twardo i ciast.

idziesz na Emaus«„. Krakowski
odpust zwany Emaus odbywa się
od wieków w poniedziałek wielkanocny przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu, na pamiątkę
wędrówki zmartwychwstałego
Chrystusa do biblijnego miasteczka Emaus z dwoma uczniami,
którzy go nie rozpoznali.

aby nie oblewali wodą. Śmigus
zaś przerobiono ze „Schmackostern”, gdy śmigano palmą lub
prętem i zlewano wodą, kogo
w łóżku zastano.

Nieskoro do Emaus

Dokumenty synodu diecezji poznańskiej z 1420 roku potwierdzają, że pierwotnie dyngus był
wymuszaniem datków, przede
wszystkim jajek, pod groźbą
przymusowej „kąpieli”. Uchwała
pod nazwą „Dingus prohobeatur” nakazywała księżom: „Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie
święto wielkanocne mężczyźni
kobiet, a kobiety mężczyzn nie
ważyli się napastować o jaja
i inne podarki, co pospolicie
nazywa się dyngować, ani do
wody ciągnąć”.
W naszym kraju zabawa przebiegała nieco łagodniej w wytwornym towarzystwie niż na wsi, jednak Jędrzej Kitowicz nie ukrywał, że „gdy się rozswawolowała
kompania, panowie i dworzanie,
panie, panny, nie czekając dnia
swego, lali jedni drugich
wszelkimi statkami jakich
dopaść mogli; hajducy
i lokaje donosili cebrami
wody, a kompania dystyngowana, czerpając
od nich, goniła się i oblewała od stóp do głów,
tak iż wszyscy zmoczeni
byli, jakby wyszli z jakiego potopu”.
Swawolna i nie pozbawiona zalotów zabawa młodzieży
praktykowana była od wieków

i na wsi, i w mieście. Brały w niej
udział wszystkie stany, co ks. Kitowicz opisał z właściwą sobie
dbałością o szczegół:
Była to swawola powszechna
w naszym kraju tak między pospólstwem, jako też między dystyngowanymi; w Poniedziałek
Wielkanocny mężczyźni oblewali
wodą kobiety, a we wtorek i inne
następujące dni kobiety mężczyzn,
uzurpując sobie tego prawa aż do
Zielonych Świątek… Oblewali się
rozmaitym sposobem. Amanci
dystyngowani, chcąc tę ceremonię
odprawić na amantkach swoich
bez ich przykrości, oblewali je lekko różaną lub inną pachnącą wodą
po ręce, a najwięcej po gorsie,
małą jaką sikawką albo flaszeczką.
Którzy zaś przekładali swawolę
nad dyskrecją… oblewali damy
wodą prostą, chlustając garnkami,
szklanicami, dużymi sikawkami,
prosto w twarz od nóg do góry…
po ulicach zaś w miastach i wsiach
młodzież obojej płci czatowała
z sikawkami i garnkami z wodą
na przechodzących i nieraz chcąc
dziewka oblać jakiego gargasa, albo chłopiec dziewczynę, oblał inną
jaką osobę, słuszną i nieznajomą,
czasem księdza, starca poważnego
lub starą babę.
Włoch Giovanni Paolo Mucanti
opisał w swojej relacji z podróży
do Polski w 1596 roku krakowski
zwyczaj „noszenia tegoż dnia (to
znaczy w poniedziałek wielkanocny) różdżek wierzbowych, na których rozwinięte są bazie – w drodze na Emaus bito nimi dziewczęta, mówiąc: »Cóż tak nieskoro

Z nadmiaru sprosna
utrata

Brak umiaru w jedzeniu i piciu,
nader częsty w Polsce, zwłaszcza
w okresie wielkanocnym, już
w XVI wieku wyśmiewał Mikołaj
Rej z Nagłowic, drwiąc z żarłoków i opojów:
W dzień wielkanocny, kto
święconego nie je jaja, a kiełbasy dla węża, chrzanu dla pcheł,
jarząbka dla więzienia już zły
chrześcijanin… że z tego nadmiaru… jeno sprosna utrata,
a potym łakomstwo, a potym
różność wrzodów a przypadków
szkodliwych i rozlicznych.
Trzysta lat później w sukurs
Rejowi przyjdzie obyczaj włoski.
Ambroży Grabowski, księgarz
i kronikarz XIX-wiecznego Krakowa, odnotował wspomnienie
swojego znajomego, który jako duchowny część nowicjatu
odbył we Włoszech. Karmiony
głodowymi racjami, ośmielił
się w Niedzielę Wielkanocną
zwrócić do przełożonego z pytaniem, czy nie mógłby na świąteczne śniadanie otrzymywać
nieco więcej pożywienia, niż
tylko jedno jajko. Zapanowała konsternacja, gdyż wszyscy
dotąd zaspokajali głód równymi porcjami. Patron, okazując
daleko idące zrozumienie dla
potrzeb cudzoziemca, zwrócił
się do brata wydającego posiłki
z poleceniem: „Przydaj temu Polakowi jeszcze jedno jaje. Niech
się obeżre, aż pęknie”. z
Janusz R. Kowalczyk
www.culture.pl
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TAURON przestrzega
Jak bronić się przed phishingiem – pokazuje w nowej kampanii edukacyjnej Grupa TAURON.
Głównym tematem akcji informacyjnej są zagrożenia, jakie niosą ze sobą tzw. przestępstwa
phishingowe. TAURON wyjaśnia, jak rozpoznać działania cyberprzestępców, jak nie dać się oszukać
i jak reagować na tego typu działania.

P

hishing to metoda
oszustwa polegająca
na tym, że przestępcy podszywają się pod
znane instytucje, firmy czy banki
w celu wyłudzenia danych wrażliwych, a w konsekwencji także
pieniędzy. To coraz bardziej popularny sposób działania przestępców. Na negatywne skutki
phishingu szczególnie narażone
są osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy do bezpiecznego korzystania z nowoczesnych
technologii, nie znają metod wy-

korzystywanych przez oszustów,
a więc nie wiedzą, jak się przed
takimi przestępstwami ochronić.
– Okres pandemii oraz inwazja
Rosji na Ukrainę sprawiają, że
jesteśmy szczególnie narażeni na
działania oszustów w przestrzeni
internetowej. Dlatego właśnie
teraz ważne jest, abyśmy potrafili
rozpoznać i odpowiednio reagować na działania, co do których
mamy podejrzenie, że mogą być
formą oszustwa – tłumaczy Artur Michałowski, p.o. prezesa
zarządu TAURON Polska Ener-

gia. – Taka wiedza pozwoli nie
tylko chronić dane osobowe, ale
również sprawi, że przestępcy nie
będą mieli dostępu do naszych
pieniędzy – dodaje Michałowski.

Wyłącz emocje

Działania phishingowe są skuteczne, bo przestępcy odwołują
się do emocji. Starają się na przykład wzbudzić naszą radość albo
wywołać strach. Dlatego – jeżeli
otrzymasz informację o niespodziewanej wygranej lub wezwanie do natychmiastowego prze-

Działania
phishingowe
są skuteczne,
bo przestępcy
odwołują się
do emocji.
Starają się
na przykład
wzbudzić naszą
radość albo
wywołać strach.

kazania pieniędzy za pomocą
załączonego linka – powinieneś
nabrać podejrzeń. Nie działaj
pod wpływem chwili i nie klikaj
w załączone linki.
Pamiętaj, żadna instytucja (ani
bank, ani policja, ani jakikolwiek
urząd) nie prosi o zapłatę należności na wskazane w wiadomościach dane.

Co zdradza oszusta

By wyłudzić dane osobowe
lub pieniądze, oszust stara się
upodobnić do oryginału. Na przykład wysyła wiadomość e-mail
naśladującą jakąś firmę lub instytucję. Dlatego sprawdzaj adres nadawcy i weryfikuj – bez
klikania – podany link.
Pamiętaj, już pobieżna ocena
wyglądu maila pozwala wstępnie
ocenić, czy na pewno masz do
czynienia z autentyczną wiadomością. Oszusta najczęściej zdradzają błędy językowe, np. brak
polskich znaków diakrytycznych
(takich jak: „ą”, „ę”, „ż”, „ś”, „ź”).
Co zrobić, jeżeli wiadomość jest
fałszywa

Do czasu aż nie upewnisz się, że
wiadomość jest prawdziwa: nie
klikaj w powiązane z nią linki, nie
odpowiadaj, nie otwieraj załączników. Możesz też poinformować
instytucję, pod którą podszywa
się oszust, o incydencie. Dzięki
temu będzie ona mogła podjąć
odpowiednie działanie i ostrzec
swoich klientów przed potencjalnym zagrożeniem.
Te i inne praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
w internecie znajdują się w poradniku przygotowanym przez
ekspertów TAURONA. Bezpłatny
poradnik można pobrać ze strony tauron.pl/bezpieczenstwo.
W ramach kampanii „W internetowym oceanie nie daj się złapać
na haczyk” na platformie lepiej.
tauron.pl publikowany będzie
również cykl artykułów związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu oraz rozpoznawaniem metod działania
przestępców w sieci. z
Więcej informacji na:
tauron.pl/bezpieczenstwo
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Mencjusz – ze wszystkich
sił staraj się czynić dobro

Mencjusz to postać fundamentalna dla zrozumienia kultury chińskiej, drugi po Konfucjuszu mędrzec,
którego nauki ukształtowały nie tylko Chiny, ale cały obszar Azji Wschodniej.

N

a Mencjuszu wychowywały się przez stulecia
całe chińskie elity, wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za
władzę w kraju. Po raz pierwszy
polski czytelnik ma możliwość
zapoznania się z myślą Mencjusza.
Dzieło Mencjusza to wielka pochwała harmonii, która panuje
w świecie i do której wszyscy,
a szczególnie władcy powinni
się dostosować. Od zachowania
bowiem władcy zależy pomyślność kraju: „Jeśli ktoś troszczy
się o innych, a inni nie odpłacają mu miłością, niech przyjrzy
się swojej humanitarności. Jeśli
ktoś zaprowadza wśród ludzi ład,

a jednak nie ma wśród nich ładu,
niech przyjrzy się swojej mądrości. Jeśli ktoś odnosi się do ludzi
zgodnie z rytuałem, a oni nie
odpowiadają mu tym samym,
niech przyjrzy się swojemu szacunkowi do innych”.
Kluczowym pojęciem w myśli
Mencjusza jest Dao (Niebo), zasada jedności i harmonii, zgodnie
z którą funkcjonuje świat i ludzie. Dao mędrca i władcy powinno być ukształtowane zgodnie
z niezmiennymi zasadami Dao
(Nieba). Niebo jest najwyższą
siłą dającą wszystkiemu życie,
jest też źródłem moralności,
posiada także swoiste cechy bó-

stwa osobowego. Niebo chce, by
na świcie panował ład, a więc
ład musi panować w państwach
i między ludźmi. To Niebo ostatecznie jest źródłem ładu, który władca wprowadza w swoim
państwie. Co ma czynić władca,
mędrzec, urzędnik, każdy człowiek? „Ze wszystkich sił staraj
się czynić dobro” – odpowiada
chiński mędrzec.
Warto zwrócić uwagę na pewną
zbieżność między nauką Mencjusza i twórcy etyki zachodniej,
czyli Sokratesa. Obydwaj żyli
w IV w p. n. e., obydwaj sformułowali fundamentalne tezy na temat
istoty i natury człowieka. Łączy ich

przede wszystkim przekonanie
o tym, że człowiek jest z natury
dobry. To dobro jest w nim zawarte
i każdy ma do niego dostęp.
„Dao jest blisko, a szuka się go
daleko. Zadania polegają na rzeczach łatwych, a szuka się ich
w trudnych. Jeśli każdy człowiek
będzie kochał swoich rodziców
i traktował swoich starszych tak,
jak należy traktować starszych – na
świecie zapanuje pokój”.
Podobnie jak Sokrates myślał
o cnocie (arete) człowieka, Mencjusz myślał o humanitarności:
ona, a także prawość, postępowanie zgodnie z rytuałem i mądrość
nie przychodzą do nas z zewnątrz,

Mencjusz z wybranymi komentarzami,
tłum. M. Religa, Państwowy Instytut
Wydawniczy, 2021.

ale są w nas. Mamy je w sobie, tylko o tym nie wiemy. Stąd konieczność pracy nad sobą i własnego
samowychowania. „Jeśli samemu
nie praktykuje się Dao, nie można
do tego skłonić nawet własnej żony
ani dzieci. Jeśli kieruje się ludźmi
niezgodnie z Dao, nie zyska się
posłuchu nawet u żony i dzieci”. z
Bartosz Wieczorek
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Zaburzenia
snu:
uważaj na pułapki samoleczenia

Najczęściej nie ma jednej przyczyny zaburzeń snu. Skoro wiele czynników wpływa na to, jak (nie) śpimy, leczenie zaburzeń snu
obejmować musi wiele obszarów zdrowia i stylu życia. Prof. Adam Wichniak – psychiatra zajmujący się m.in. medycyną snu
przestrzega przed samoleczeniem i zachęca do odpowiedniej aktywności sprzyjającej nocnemu odpoczynkowi.
świata. Dlaczego zmiana, którą
niesie ICD-11 jest istotna? Bo
może zmienić postępowanie
lekarzy w razie wystąpienia zaburzeń snu.
W Polsce klasyfikacja ICD-11
jeszcze nie obowiązuje, ale to
kwestia czasu, kiedy zostanie
wprowadzona. Warto wiedzieć,
że to na bazie tej klasyfikacji odbywają się m.in. sprawozdawanie
i rozliczanie procedur w ramach
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To nie wszystko, bo prowadząc proces diagnostyczny lekarz musi uwzględniać
rozstrzygnięcia z ICD – klasyfikacja ta zawiera nie tylko listę
nazw chorób, ale wskazuje też
kryteria diagnostyczne konieczne do postawienia określonego

rozpoznania. A od diagnozy zależy wybór terapii.

Przyczyny zaburzeń snu

Zdaniem prof. Adama Wichniaka – kierownika III Kliniki
Psychiatrii Instytutu Psychiatrii
i Neurologii oraz posiadacza certyfikatu Polskiego Towarzystwa
Medycyny Snu – poprzednie podejście do etiologii zaburzeń
snu, w której rozróżniało się
przyczyny „organiczne i nieorganiczne”, wynikało m.in. z tego,
że eksperci chcieli, by lekarze
pamiętali o stanie emocjonalnym pacjenta w sytuacji, gdy
zgłasza im problemy ze snem.
– Chodziło o to, by nie poszukiwali wyłącznie przyczyn
problemów ze snem – nazwijmy

to – somatycznych, organicznych – ale by pamiętali, że do
zaburzeń snu może dojść także
wtedy, gdy nie ma uszkodzenia
w obrębie układów czy narządów, że mogą się one pojawić
w sytuacji napięcia emocjonalnego albo procesów czynnościowych – wyjaśnia.
Bo też prawdą jest, że często zaburzenia snu rozwijają
się, a raczej – współwystępują
– z wieloma chorobami, takimi na przykład jak otyłość, depresja, problemy hormonalne,
choroby neurologiczne, zespoły bólowe. I prawdą jest też, że
czynnikiem wyzwalającym może być na przykład stan napięcia
wywołany choćby problemami
w pracy.

Profesor zaznacza jednak,
że postęp wiedzy, rozwój narzędzi diagnostycznych, w tym
tych obrazujących pracę mózgu wykazał, że zaburzenia snu
mają genezę wieloczynnikową,
a w przypadku tych, co do których sądzono, że mają podłoże
psychogenne, okazało się, że
stres pewne istniejące zaburzenia może po prostu nasilać.

Podział zaburzeń snu

r Bezsenność ( w uproszczeniu:

zbyt mała ilość snu);
r Hipersomnia (w uproszczeniu:

za duża ilość snu);
r Parasomnia (w uproszczeniu:

sen zaburzony nieprawidłową
aktywnością, której najczęściej
pacjent nawet nie pamięta);

Fot. materiały prasowe

P

rzez lata w medycynie pokutowało rozróżnienie przyczyn
zaburzeń snu na tzw.
organiczne, takie jak choroba
jakiegoś narządu lub układu
narządów oraz tzw. nieorganiczne, czyli na przykład stres.
Współczesna wiedza przeczy tej
dychotomii. I w związku z tym
kładzie nacisk na wieloaspektowe podejście w diagnostyce
i leczeniu zaburzeń snu.
Nowe podejście do diagnostyki i leczenia bezsenności zostało odzwierciedlone w ostatniej
nowelizacji międzynarodowej
klasyfikacji chorób ICD-11. Klasyfikację tę ogłasza Światowa
Organizacja Zdrowia, a pracują nad nią naukowcy z całego
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r Zaburzenia oddechowe w cza-

Jeśli ktoś chrapie i jest
otyły, powinien przejść
diagnostykę w kierunku
bezdechu sennego. Jeśli
ktoś cierpi z powodu
bezsenności i trwa
to dłużej niż trzy miesiące,
to wiara, iż przy pomocy
leków czy, co gorsza, przy
pomocy alkoholu, uda
się to wyregulować, jest
pułapką. Tak złożonego
procesu jak sen nie da
się regulować tylko
chemicznie.

sie snu (np. bezdech senny);
r Zaburzenia ruchowe w czasie snu (np. zespół niespokojnych nóg).

Diagnoza zaburzeń snu:
teoria a praktyka

Profesor wskazuje, że – w uproszczeniu – przed zmianami w ICD
postępowanie lekarza w razie
problemów ze snem u pacjenta
szło dwoma torami: albo koncentrował się na problemie ze
zdrowiem psychicznym (np.
na depresji czy zaburzeniach
lękowych i leczył depresję czy
zaburzenia lękowe, sądząc, że
wraz z ich remisją problemy ze
snem ustąpią), albo jego działania ogniskowały się na tzw.
chorobie somatycznej (np. nadczynności tarczycy).
– Snem samym w sobie zajmowano się dopiero wtedy, gdy
leczenie zaburzeń psychicznych
i chorób somatycznych nie prowadziło do jego poprawy – dodaje.
A niestety bywa często tak,
że tzw. leczenie choroby podstawowej nie poprawi jakości snu.
– Często jesteśmy w stanie wyleczyć lub trzymać pod kontrolą
problem pierwotny, jak na przykład nadczynność tarczycy, ale
problem ze snem pozostaje, bo
pacjent nie wrócił do swojego stylu życia i rytmu dnia i nocy sprzed
choroby – zwraca uwagę ekspert.
Mechanizm jest w sumie prosty, a wynika z prób adaptacji do
problemów ze snem. Jak wyjaśnia prof. Wichniak, na przykład
osoby, które cierpią z powodu
bezsenności, często zaczynają
wydłużać czas spędzany w łóżku
i wprowadzają oszczędzający
tryb życia – w końcu są zmęczone i niewyspane. W rezultacie
zaburzenia snu... narastają zamiast zniknąć. Na czym wówczas
powinna polegać interwencja?

– Bardzo często na tym etapie pomaga zwrócenie uwagi
na coś, co nazywamy higieną
snu, czyli zwiększenie aktywności w ciągu dnia i ograniczeniu czasu spędzanego w łóżku.
Ważna jest też edukacja, która
pomaga zmniejszyć lęk przed
bezsennością. Dopiero taka
prosta interwencja, połączona
z uregulowaniem funkcjonowania tarczycy, jeśli mamy na
przykład pacjenta z nadczynnością tarczycy, pozwala na powrót
do prawidłowego snu – mówi.
W przypadku podejrzenia niektórych zaburzeń snu konieczna
jest pogłębiona specjalistyczna
diagnostyka, np. neurologiczna, jak w przypadku zespołu
niespokojnych nóg, pulmonologiczna, jak w bezdechu sennym czy kardiologiczna w przypadku zaburzeń rytmu serca.
Teraz, niestety, taka poprawna
diagnostyka zaburzeń snu jest
często niemożliwa w ramach
opieki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia albo
konieczne jest kierowanie pacjenta do różnych ośrodków na
badania cząstkowe.

Prof. Wichniak ma jednak nadzieję, że kiedy ICD-11 wejdzie
w Polsce w życie, ta sytuacja ulegnie zmianie i zaczną powstawać
ośrodki medycyny snu.
– Powinniśmy się zajmować
snem niezależnie od tego, jaka
jest przyczyna występowania jego
zaburzeń – podkreśla specjalista.
Prof. Wichniak wyjaśnia, że
poszukując przyczyn problemów ze snem pacjenta lekarz
powinien rozpocząć diagnostykę
(przy czym wywiad jest jej bardzo istotną częścią!), sprawdzając pięć obszarów, które mają
wpływ na jakość nocnego odpoczynku:
r Stan emocjonalny pacjenta;
r Zdrowie ogólne (czyli czy na
przykład nie ma chorób przewlekłych czy ostrych);
r Przyjmowane leki i substancje
(takie jak nikotyna, alkohol
czy inne substancje psychoaktywne);
r Styl życia;
r Pierwotne zaburzenia snu, jak
np. bezdech senny.
Niestety, wiele osób, doświadczając problemów ze snem, sięga po bardzo szkodliwe sposoby.

Zdecydowanie łatwiej
jest zapobiegać
zaburzeniom snu niż
je leczyć, a niestety,
współczesny styl życia
nie sprzyja higienie
snu. Nic dziwnego,
że problem
narasta i szacuje
się, że obecnie
z zaburzeniami snu
boryka się nawet
40 proc. dorosłej
populacji.

I na przykład, w razie doświadczania utrudnionego zasypiania,
sięga po alkohol. Ten, faktycznie, może pomóc w zaśnięciu,
ale to droga na manowce, bo
zamiast zaradzić problemowi,
problem pogłębi (alkohol bardzo źle wpływa na jakość snu),
a może dodać kolejnych. Lepiej
też na własną rękę nie przyjmować suplementów diety.

Zaburzenia snu: kiedy
do specjalisty?

– Osoby, które przez okres co
najmniej trzech miesięcy mają problemy ze snem, powinny mieć możliwość konsultacji
ze specjalistą zajmującym się
medycyną snu – uważa profesor Wichniak.
Przestrzega przed sięganiem
na własną rękę po niesprawdzone metody w takiej sytuacji.
– Jeśli dojdzie do zaburzeń
snu, należy korzystać z właściwych metod diagnostycznych
i właściwych metod leczenia.
Chodzi mi o to, że jeśli ktoś chrapie i jest otyły, powinien przejść
diagnostykę w kierunku bezdechu sennego. Jeśli ktoś cierpi
z powodu bezsenności i trwa
to dłużej niż trzy miesiące, to
wiara, iż przy pomocy leków czy,
co gorsza, przy pomocy alkoholu, uda się to wyregulować, jest
pułapką. Tak złożonego procesu
jak sen nie da się regulować tylko
chemicznie – przestrzega specjalista.
Wskazuje, że w takiej sytuacji
konieczne jest m.in. skorzystanie z programów terapii poznawczo-behawioralnej.
– Z kolei jeśli ktoś ma zaburzenia rytmu snu, czyli zasypia
łatwo, ale w ciągu nocy wybudza
się, albo ma kłopoty ze wstaniem
rano, należy skorzystać z metod
chronobiologicznych, czyli cało-

ściowych programów wpływających na rytm aktywności, ale
też zmieniających rytm życia
poprzez właściwą ekspozycję na
światło, na ciemność i ewentualnie stosowanie dodatkowo melatoniny. W sytuacjach, gdy istnieją patologie ruchowe w czasie
snu, jak na przykład w zespole
niespokojnych nóg, konieczna
jest szczegółowa diagnostyka
neurologiczna – tłumaczy.
Nie jest przypadkiem, że
współczesna wiedza wyodrębniła zaburzenia snu jako osobną
kategorię diagnostyczno-terapeutyczną. Warto o tym pamiętać i nie szukać dróg na skróty.
Prof. Wichniak podkreśla, że
zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać zaburzeniom snu niż je
leczyć, a niestety, współczesny
styl życia nie sprzyja higienie
snu. Nic dziwnego, że problem
narasta i szacuje się, że obecnie
z zaburzeniami snu boryka się
nawet 40 proc. dorosłej populacji.

Podstawowe zasady
higieny snu to:

r regularny tryb życia, czyli

m.in. chodzenie spać i wstawanie o tych samych porach
wieczorem i rano;
r unikanie używek,
r niepodejmowanie wieczorem
aktywności, które wybudzają
(a takimi są na przykład korzystanie z ekranów smartfonów
czy komputerów),
r odpowiednia dawka aktywności fizycznej w ciągu dnia;
r zaciemnienie sypialni;
r „niezarywanie” nocy;
r prawidłowa dieta;
r leczenie chorób przewlekłych
zgodnie ze wskazaniami lekarza. z
Justyna Wojteczek
www.zdrowie.pap.pl
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Remont
na dużą skalę

wymiana pokrycia dachowego na kościele
Wymiana dachu to zawsze duże
przedsięwzięcie, wymagające pracy
na wysokościach oraz odpowiednich
umiejętności. Kościoły są jednak
zazwyczaj bardziej skomplikowanymi
konstrukcjami, dlatego do pomocy przy
budynku w Białowieży zaangażowani
zostali najlepsi fachowcy.

K

ościół w Białowieży to wieloletnia
budowla, która
wymagała remontu ze względu na niszczejące
już pokrycie dachowe. Przeciekający dach dawał się we znaki,
co z momentu na moment pogarszało stan budynku. Parafia
jednak nie była w stanie poradzić

sobie samodzielnie z tak dużym
remontem. W tym temacie postanowił pomóc Krzysztof Pruszyński ze względu na ogromny
sentyment do Białowieży. Problem postanowił przedstawić
podczas corocznych spotkań
z firmami współpracującymi.
W ten sposób udało się zebrać
zmotywowaną do działania eki-

pę budowlaną. Dach kościoła
można podzielić na kilka części.
Korpus świątyni to dach dwuspadowy, prezbiterum przykryte
jest dachem trzypołaciowym,
a aneksy posiadają dachy pulpitowe. Do tego należy doliczyć
aż 42 wieżyczki, z których największa jest dzwonnicą zakończoną attyką polską z wklęsłym
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dachem. Ciekawym elementem
jest również sygnaturka – mniejsza wieża kościelna.
– Praca na takim obiekcie stawia wyzwania, bywa trudna, ale
sprawia wiele radości z dobrego
jej wykonania, które zabezpiecza
i upiększa ten obiekt. Spóźniliśmy się trochę, ponieważ najpiękniejszą i najtrudniejszą pracę
wykonała już poprzednia firma,
a nam pozostała ciężka praca
ręcznego wciągania blachy i jej
montażu na wysokim, stromym
dachu. Była to okazja do sprawdzenia sprawności 80-letniego
blacharza przy wciąganiu długich elementów blachy po rusztowaniu na stromy, wysoki dach.
Praca ciężka i niebezpieczna, ale
byłem w swoim żywiole. Ponadto niebywała okazja oglądania
piękna Białowieży z góry. Te przyjemności przewyższały trudności
pracy, przynosząc radość życia
w swoim żywiole – mówi Józef
Klimczuk (Euro-DACH).

Fach w ręku to trwałe
pokrycie na dachu

Wymiana standardowego pokrycia dachowego jest zadaniem dla
jednej ekipy remontowej. Czas
trwania takich prac budowlanych
to zazwyczaj kilka tygodni. Im
większy i bardziej skomplikowany
projekt, tym większego nakładu
pracy będzie wymagał. Dlatego
remont na dachu kościoła to zawsze duże wyzwanie. Jest to praca

POLSKA PO GODZINACH 23
na wysokościach znacznie większych niż w przypadku domów
jednorodzinnych. Na dodatek
mamy do czynienia z wieloma
połaciami, ustawionymi często
pod różnymi kątami. Kościół
w Białowieży to bardzo wysoki
budynek, bo sięga aż do 13 m na
poziomie okapu – jest to nietypowa wysokość (najczęściej spotykane wysokości to 9 m). Przy takich
rozmiarach należało stworzyć
rusztowanie sięgające aż 15 m.
W rezultacie wyzwaniem okazał
się transport materiałów budowlanych na samą górę. Potrzebny
do tego był dźwig dekarski, który nie zawsze był do dyspozycji,
co zmuszało często do ręcznego
wciągania elementów na dach.
Do tego wszystkiego dochodziła
kwestia organizacji prac. W remont zaangażowanych zostało
wiele ekip budowlanych, które
stale się ze sobą zmieniały. Wymagało to odpowiedniej koordynacji
i każdorazowych ustaleń dotyczących początku i zakończenia
kolejnego etapu.

Sygnaturka

Remont sygnaturki, a więc wieży
kościelnej, rozpoczął się w 2018
roku. Ze względu na poważnie
zniszczoną podstawę konstrukcji,
należało ją zdemontować i stworzyć nowy projekt, który zaakceptował konserwator zabytków.
Nową wieżę stworzył Jan Grycuk
na podstawie pozostałości z wie-

ży na bazie ośmiokąta. Budowa
sygnaturki trwała 7 miesięcy – jej
rozpiętość to 4,5 m, wysokość to
13 m (16 m z krzyżem), wykorzystano 14 m3 drewna KVH klasy
C24. Nowym pokryciem wieży
została blacha płaska o kolorze
miedzi, połączona podwójnym
rąbkiem rzemieślniczym. Lekki
materiał ze stali to najlepsze rozwiązanie w przypadku konstrukcji odnawianych ze względu na
często zachowywaną oryginalną więźbę dachową. Blacha jest
również łatwa w formowaniu,
co jest bardzo przydatne przy
pokrywaniu wszelkiego rodzaju
kopuł czy dachów półokrągłych.
Wykończona sygnaturka ważyła
aż 8 ton, więc do jej transportu
potrzebny był dźwig o dużym wysięgu. Wykonywanie wieżyczki
na ziemi wiązało się z ryzykiem,
że jej podstawa nie będzie się
składać z konstrukcją na górze.
Okazało się jednak, że montaż
odbywa się bez problemów – sygnaturka została zabezpieczona drewnianą ramą wzmocnioną kratownicą.
– Kiedy na wiosennym spotkaniu z Krzysztofem Pruszyńskim, padła propozycja pomocy w renowacji dachu kościoła
w Białowieży, wyraziliśmy chęć
pomocy pomimo dużego obłożenia pracami na dachach. Po
konsultacji z pracownikami
firmy z Olsztyna, część firmy
podjęła się niesienia pomocy

dla parafian w Białowieży. Przydzielono nam krycie dachu nad
prezbiterium blachą powlekaną
w postaci paneli dachowych na
rąbek w przetłoczeniu „Nanofala” firmy Blachy Pruszyński.
Stare pokrycie dachu zostało
wcześniej rozebrane, na połaci
dachowej ułożona już była membrana dachowa i łaty, a wzdłuż
okapu zamontowane orynnowanie metalowe. Wykonała to
wszystko poprzednia brygada
dekarska. W ciągu kilku dni pracy wykonaliśmy trudny element
dachu, związany z docinaniem
blach w trójkąty – mówi Leszek
Faliszewski (FAL-BUD PLUS).

Pokrycie dachowe

Na sam koniec pozostawiona
została wymiana pokrycia i wykonanie obróbek blacharskich.
Wszystkie prace z tym związane
trwały od czerwca do pierwszej połowy września. Łączna
powierzchnia dachu to 1000
m2. Pod zerwaną starą blachą znajdowały się grube łaty
w rozstawie 30 cm, a także folia
wstępnego krycia. Folia została
zastąpiona membraną trójwarstwową Strong/Premium 170 g.
Nowym pokryciem dachowym
został panel dachowy na rąbek
zatrzaskowy PD 510 Nano w powłoce poliuretanowej PURMAT
– odcień w kolorze miedzi (RR
750). Łaty natomiast zostały dostosowane do pokrycia.

Pod koniec prac, w górnej
części dachu, została znaleziona pod blachodachówką blacha
płaska na wulstę. Również fragmenty krokwi uległy zniszczeniu
w wyniku nieszczelności. Elementy te zostały wymienione.
Ostatnimi przeciwnościami
były skomplikowane linie gzymsów. Częste, krótkie odcinki,
przerywane wieloma uskokami
wymagały przede wszystkim cierpliwości, ale także dokładności
w gięciu i przycinaniu blachy.
Wyzwaniem były również ozdobne, małe wieżyczki oraz spękane
kule betonowe. Postanowiono
wykonać je na nowo.
Prace remontowe kościoła
w Białowieży zakończyły się powodzeniem. Efekt końcowy jest
naprawdę imponujący, a dach
nareszcie szczelny i bezpieczny.
Nie zostałby on osiągnięty bez doskonałych fachowców, ale także
ludzi o wielkich sercach.
– Dziękuję wszystkim, a szczególnie tym, którzy znaleźli czas,
aby zupełnie nieodpłatnie wesprzeć niewielką parafię w tak
kosztownym przedsięwzięciu,
jakiego się podjąłem. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy wielokrotnie dowiedli,
że potrafią dzielić się wszystkim co dobre z ludźmi, którzy
potrzebują pomocy – stwierdził
Krzysztof Pruszyński, mecenas
tego przedsięwzięcia. z

ZAANGAŻOWANI W PROJEKT:
Witold Boguszewski – Grupa
Dekarska Milanówek
Bogdan Kalinowski – Grupa
Dekarska Białystok
Zbigniew Buczek – AL-FI
Jan Grycuk – Przedsiębiorstwo
Budowlane NOWY DACH
Leszek Faliszewski – FAL-BUD PLUS
Andrzej Jaszczuk – Dach Kowalscy
Okna Garwolin
Józef Klimczuk – EURODACH SC
Zbigniew Kowalski – Grupa Dekarska
Kowalscy
Kamil Muszyński – POLKAM-DACH
Wiesław Niemiec – Usługi
Ciesielsko-Dekarskie
Emil Skarżyński – Grupa Dekarska
AS DACH
Wojciech Skowron – SKOWBUD
Sebastian Pędzich – Usługi
Dekarskie
Andrzej Warpas – Usługi Dekarskie
Michał Wójcik – DACH-BUD
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Społeczeństwo
II Rzeczypospolitej

Gdy krwawy wysiłek żołnierza walczącego o polską rubież na Wschodzie dobiegł końca wraz z „gorzkim” pokojem ryskim,
potrójnie do niedawna zniewolony naród znów zamieszkał we własnych, uznanych traktatowo granicach. Ale nie zamieszkał
w nich sam. Dom Rzeczypospolitej musiał dzielić z innymi narodami.

T

Zjazd Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. Apel poległych przed Wielką Synagogą w Warszawie. Przemawia szef Głównego Urzędu
Duszpasterskiego Mojżeszowego rabin Baruch Steinber. 1933 r.

ludności Polski, następnie robotnicy (ponad 27,5%), drobnomieszczaństwo (11%), inteligencja i wolne zawody (ponad
5%), więksi przedsiębiorcy (1%)
i ziemianie zajmujący znacznie
ważniejszą, niż wskazywałaby na
to liczebność, pozycję w życiu
społecznym (0,4%). Najbardziej
dostrzegalną zmianą w końcu
lat trzydziestych był trzyprocentowy spadek liczby chłopów
i wzrost o taki sam odsetek liczby
robotników. Poza tym zwiększyła
się grupa inteligencji, a spadła
liczba ziemian.

Państwo wielu narodów

Strukturę narodowościową ludności Polski w okresie międzywojennym można przedstawić
jedynie w przybliżeniu. Dostępne źródła nie określają jednoznacznie przynależności narodowej wielu obywateli Rzeczypospolitej. Pierwszy spis ludności

nie objął Górnego Śląska, którego przynależność państwowa
nie była jeszcze rozstrzygnięta,
i tzw. Litwy Środkowej z Wilnem, został również zbojkotowany przez część Ukraińców.
W drugim spisie zdarzały się
fałszerstwa – zawyżano liczbę
osób deklarujących narodowość
polską. Proces kształtowania
świadomości narodowej, przede
wszystkim na wschodzie Polski,
nie był zakończony. Osoby pytane o narodowość często myliły
ją z obywatelstwem. Większa
część mieszkańców Polesia podawała jako własny język – tutejszy, chłopski, normalny. Wielu
Żydów uważało się za Polaków
wyznania mojżeszowego. Podziały istniały nawet w rodzinach: Andrzej Szeptycki był głową Kościoła greckokatolickiego
i duchowym przywódcą Ukraińców, jego brat Stanisław, generał
WP, uważał się za Polaka.

Uwzględniając te zastrzeżenia,
można przyjąć, że struktura narodowościowa II Rzeczypospolitej
w międzywojniu była następująca: Polacy stanowili ponad 68%
ogółu obywateli, Ukraińcy – ponad 15%, Żydzi – 8,5% (Polska
była pod względem ich liczby
drugim po Stanach Zjednoczonych miejscem zamieszkania na
świecie), Białorusini, a także „tutejsi” (czyli osoby bez wykształconej świadomości narodowej)
– ponad 3%, Niemcy – ponad 2%
(jedyna mniejszość, której liczebność w porównaniu z początkiem
lat dwudziestych znacznie się
zmniejszyła z powodu wyjazdów
do Niemiec). Mozaikę narodowościową uzupełniali Rosjanie,
Litwini, Czesi, Romowie, nieliczni Słowacy i Karaimi, zbliżone
językowo do Ukraińców grupy
etniczne (Bojkowie, Łemkowie,
Huculi), a także spolonizowani
Ormianie i Tatarzy.

Polacy stanowili przytłaczającą większość w zachodnich
województwach Rzeczypospolitej, gdzie mieszkał również pewien odsetek Niemców, oraz
w środkowych, gdzie najliczniejszą mniejszością byli Żydzi
(ponadto w Lwowskiem znaczny odsetek stanowili Ukraińcy – 34%, w Białostockiem zaś
Białorusini – 12,5%). Natomiast
w województwach wschodnich
RP, oprócz tarnopolskiego, Polacy stanowili mniejszość. W województwie poleskim dominowali
„tutejsi” (62,5% mieszkańców),
a w województwach nowogródzkim i wileńskim występował
znaczny odsetek Białorusinów.
W województwach południowo-wschodnich RP zdecydowaną
większość stanowili Ukraińcy
(na Wołyniu 68%, w województwie stanisławowskim 69%,
a w tarnopolskim – 46% ogółu
mieszkańców). Trzecią co do
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erytorium Polski liczyło teraz 388,6 tys.
km kwadratowych,
a państwo polskie
było szóstym co do wielkości
krajem Europy. Rzeczpospolita
dzieliła się na szesnaście województw, a te na 277 powiatów.
Oddzielną jednostką administracyjną było miasto stołeczne Warszawa. Wyjątkowy status
miało województwo śląskie, które otrzymało autonomię z własnym sejmem, skarbem i policją.
Liczba ludności Polski w 1921 r.
wynosiła 27,2 mln osób (szóste
miejsce w Europie), a w 1939 r.
– około 35 mln (szóste miejsce).
Na kilometr kwadratowy przypadało 70 osób (w 1939 r. – 90). Była
to wysoka średnia europejska.
Największa gęstość zaludnienia
występowała w województwach
zachodnich i centralnych, najmniejsza – we wschodnich. Liczbę Polaków poza krajem oceniano na 8 mln (wśród nich około
2 mln wyemigrowało z Polski
w okresie międzywojennym).
Mieszkali głównie w Stanach
Zjednoczonych (4 mln), w Niemczech (około 1,3 mln – zarówno
emigranci zarobkowi, jak i autochtoniczna ludność polska,
m.in. na Śląsku), w ZSRS (około
1 mln) i we Francji (600 tys.).
Mniejsze skupiska polskie znajdowały się w Czechosłowacji (na
Zaolziu) i na Litwie (w obydwu
miejscach Polacy mieszkali od
wieków), a poza Europą – w Brazylii i w Argentynie.
Na wsi mieszkało 75% ludności, a reszta w ponad sześciuset
miastach (największy odsetek
ludności miejskiej był w zachodniej części kraju). W 1921 r. jedynie liczba mieszkańców Warszawy przekroczyła milion, a sześć
miast liczyło ponad 100 tys. (później jeszcze kilka przekroczyło
tę liczbę). Najliczniejszą grupą społeczną byli chłopi, którzy stanowili około 55% ogółu
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liczebności grupą narodowościową w województwach kresowych byli Żydzi (dominujący
wraz z Polakami wśród kresowej
ludności miejskiej).
Większość Polaków była katolikami, a mniejsza ich grupa – protestantami. Na czele
Kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce od 1926 r. stał prymas
August Hlond. Polacy byli narodowością najbardziej zróżnicowaną społecznie. Stanowili
szacunkowo 60% ogółu chłopów,
75–80% robotników, około 80%
inteligencji, około 40% drobnomieszczaństwa i 50% przedsiębiorców (pozostali byli przeważnie pochodzenia żydowskiego).
Wśród ziemian byli niemal wyłącznie Polacy.
Ukraińcy byli wyznania greckokatolickiego, a zamieszkujący Wołyń – prawosławnego.
W przeważającej większości byli
chłopami. Ponad 10% stanowiła
inteligencja – pracownicy spółdzielni, nauczyciele, duchowni. Ukraińcy prowadzili szeroką
działalność spółdzielczą, kulturalno-oświatową i polityczną.
Najsilniejszym ugrupowaniem
było Ukraińskie Zjednoczenie
Narodowo-Demokratyczne,
mniejsze wpływy miała Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna. Znaczącą rolę odgrywały
nielegalne organizacje dążące
do utworzenia niepodległego
państwa ukraińskiego z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów
na czele. Narodem chłopskim
byli również Białorusini (90%
tej społeczności pracowało na
roli). Wyznawali prawosławie
lub katolicyzm. Inteligencja była nieliczna, a ludność białoruską charakteryzował największy
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odsetek analfabetów. Niemniej
Białorusini również zakładali
stowarzyszenia upowszechniające własną kulturę narodową
i uczestniczyli w życiu politycznym kraju.
Żydzi byli ludnością przede
wszystkim miejską (21% ludności miast Polski). Ponieważ zamieszkiwali środkową
i wschodnią część kraju, ich
odsetek w tamtejszych miastach często przekraczał 30%
Wyznawali religię mojżeszową;
większość mówiła w języku jidysz i w polskim. Znajdowali
zatrudnienie w drobnym handlu, rzemiośle i jako robotnicy
w małych przedsiębiorstwach.
Było wśród nich bardzo wielu
przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów; wśród
adwokatów odsetek Żydów
sięgał 50%, a wśród lekarzy –
55% wszystkich prowadzących
praktykę. Żydzi różnili się religią, kulturą i obyczajami od innych narodowości i żyli zwykle
w izolacji. Sprawami religijnymi zajmowały się kahały – żydowskie gminy religijne, które
odgrywały bardzo ważną rolę
w życiu tej społeczności. Żydzi
prowadzili ożywioną działalność kulturalną i polityczną.
W Warszawie powstał Instytut
Nauk Judaistycznych z udziałem
wybitnych historyków – Majera
Bałabana i Mojżesza Schorra
(zajmującego się również orientalistyką). Do głównych partii
żydowskich należał popierany
przez ortodoksyjną część Żydów
Związek Izraela (zwany Aguda),
syjoniści, którzy opowiadali się
za utworzeniem państwa naro-

Konstytucja
Rzeczypospolitej
gwarantowała
prawa obywatelskie
i polityczne
wszystkim
obywatelom
polskim niezależnie
od narodowości
i wyznania oraz
zakazywała ich
dyskryminacji
w jakiejkolwiek
formie.
Uroczystość z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w ukraińskiej szkole
powszechnej w Polance. 1935 r.

dowego Żydów w Palestynie,
oraz lewicowy Powszechny
Żydowski Związek Robotniczy
(Bund). Nieliczni Żydzi się asymilowali; część z nich przeszła
na katolicyzm, większość jednak uważała się za Polaków
wyznania mojżeszowego. Należeli do nich wybitni twórcy
kultury polskiej, m.in. historyk
Szymon Askenazy, poeci Marian Hemar, Bolesław Leśmian
i Julian Tuwim, pisarz i malarz
Bruno Schulz, pianista Artur
Rubinstein, matematycy i logicy – Hugo Steinhaus i Alfred
Tarski, mikrobiolog Ludwik Hirszfeld, a także politycy – poseł
i publicysta narodowy Stanisław

Dwaj chłopi z Kresów na wozie. v

Stroński, prezydent Krakowa
Mieczysław Kaplicki czy prezes
Najwyższej Izby Kontroli gen.
Jakub Krzemieński.
Wśród mniejszości niemieckiej najliczniejszą grupę stanowili zamożni chłopi, a następnie
– robotnicy, inteligencja, przedsiębiorcy. Niemcy wyznawali
różne odmiany protestantyzmu
lub katolicyzm. Cechował ich
wysoki poziom wykształcenia
i dobrze zorganizowane życie
polityczne, w którym znaczącą
rolę odgrywała prasa.
Mieszkający w północno-wschodniej Polsce Litwini byli w większości chłopami. Mieli
własne organizacje kulturalne
i oświatowe. Emigranci z Czech
zamieszkiwali przeważnie
Wołyń (głównie chłopi)
i Łódzkie (rzemieślnicy i robotnicy). Ormianie żyli przede
wszystkim we Lwowie, gdzie znajdowała się siedziba
ich Kościoła ormiańskokatolickiego, na którego czele
stał arcybiskup Józef
Teodorowicz. Północno-wschodnie województwa
RP zamieszkiwali Tatarzy wyznający islam.

Polityka narodowościowa
władz polskich

Wycieczka chłopów z Wileńszczyzny i Polesia na Zamku Królewskim w Warszawie. 1934 r.

Przed 1918 r. środowiska dominujące w polskim życiu politycznym nie podjęły poważniejszej
dyskusji o stosunku do innych
narodowości zamieszkujących
obszar dawnej Rzeczypospolitej. Piłsudczycy uważali ją za
bezprzedmiotową w momencie
trwającej walki o niepodległość.
Narodowcy lekceważyli proces
odrodzenia narodowego mniejszości słowiańskich, głównie

Ukraińców; uznawali ich odrębność kulturową, ale dawali
wyraz złudzeniu, że zasymilują
się oni z Polakami. Niechętnie
lub wrogo odnosili się do Żydów,
zarzucając im nieprzyjazny lub
obojętny stosunek do Polaków.
Uważali, że udział Żydów w życiu
gospodarczym na ziemiach polskich jest zbyt znaczący i przez
to szkodliwy. Negatywnie oceniali też wpływ Żydów na kulturę polską.
Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantowała prawa obywatelskie i polityczne wszystkim
obywatelom polskim niezależnie od narodowości i wyznania
oraz zakazywała ich dyskryminacji w jakiejkolwiek formie.
Dawała możliwość swobodnego
kultywowania języka i tradycji
narodowej, prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej
oraz uczestnictwa w życiu politycznym. W życiu codziennym
natomiast polityka narodowościowa władz polskich i relacje
mniejszości narodowych z większością polską wykraczały poza zapisy prawne i wymagały
szczególnie delikatnego podejścia, kompromisu oraz zrozumienia wzajemnych różnic
i interesów. W Rzeczypospolitej
okresu międzywojennego w wielu wypadkach tego brakowało,
a stosunki między Polakami
a mniejszościami narodowymi
częściej układały się konfliktowo
niż przyjaźnie.
Konflikty miały przyczyny
narodowe i społeczne, rzadziej
religijne. Władze polskie nie zawsze respektowały konstytucyjne prawa mniejszości; znamienne były wypowiedzi polityków
prawicy po wyborach prezydenckich w grudniu 1922 r., że
o stanowisku głowy państwa
mogą decydować wyłącznie Po-
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życzliwego Ukraińcom Tadeusza
Hołówkę (wiceprezesa piłsudczykowskiego Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem).
W odpowiedzi na terror OUN
władze polskie od września do
listopada 1930 r. przeprowadziły
pacyfikację Małopolski Wschodniej. Ukraińcy ponieśli w niej dotkliwe straty materialne, a wiele
osób aresztowano. Zastosowanie
odpowiedzialności zbiorowej
pogłębiło tylko niechęć między
obiema narodowościami.
Źródłem konfliktu była również polska polityka oświatowa. Ukraińcy nie godzili się
na lokalizację własnej uczelni
wyższej w innym mieście niż
Lwów i dlatego przez cały okres
międzywojenny nie mieli uniwersytetu z wykładowym językiem ukraińskim. Nie weszła
w życie ustawa samorządowa
z 1922 r. zapowiadająca powołanie w województwach zamieszkiwanych głównie przez Ukraińców sejmików o dwóch izbach
– polskiej i ukraińskiej. Język
ukraiński nie stał się w tych województwach drugim – oprócz
polskiego – językiem urzędowym; w urzędach zdarzały się
wypadki okazywania niechęci
osobom posługującym się ukraińskim. Ukraińców przeważnie
nie zatrudniano w administracji
państwowej i na kolei. Wyjątkiem była polityka wojewody
wołyńskiego Henryka Józewskiego, zwolennika współpracy
politycznej z Ukraińcami w tym
regionie. Nie zyskała ona jednak przychylności lokalnej społeczności polskiej, a po śmierci
marszałka Piłsudskiego utraciła
poparcie rządu. Dymisję Józewskiego w „Kurierze Wołyńskim”
nazwano zakończeniem polskiej
martyrologii na Wołyniu.
Na stosunki między ludnością
we wschodniej Polsce wpływały
również przyczyny społeczne
– wcześniejsze spory o ziemię między polskim ziemiaństwem a białoruskim

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przez Tatarów. 1929 r.

i ukraińskim chłopstwem, które
zaogniła ustawa o osadnictwie
wojskowym. Na mocy ustawy
uczestnicy walk o niepodległość
otrzymali działki ziemi w tamtej
części kraju. Polskich osadników traktowano jak intruzów.
Wszelkie próby porozumienia
oraz cała ogromna praca włożona przez osadników w rozwój gospodarczy i kulturalny
tych ziem rozbijały się o mur
niechęci miejscowej ludności,
która w skrajnych wypadkach
przybierała charakter czynnych napaści.
Konfliktowo układały się relacje polsko-żydowskie. W dużym
stopniu wpływały na to czynniki społeczno-gospodarcze oraz
polityka narodowej demokracji.
Niechęć do Żydów pogłębił kryzys pierwszej połowy lat trzydziestych, zwiększając w wielu
warstwach społeczeństwa polskiego przekonanie, że stanowią
oni konkurencję dla Polaków

z Kobiety łemkowskie
z okolic Jaślisk. 1932 r.

c Litwinki tańczące
w strojach ludowych.

w handlu, rzemiośle i w wolnych
zawodach. Prowadziło to niekiedy do stosowania przemocy
wobec Żydów, przede wszystkim
na początku tworzenia państwowości polskiej i w drugiej połowie lat trzydziestych. Pod koniec listopada 1918 r. doszło we
Lwowie do pogromu, podczas
którego zamordowano ponad
czterdzieści osób. Pretekstem
było poparcie udzielone Ukraińcom przez Żydów podczas walk
o miasto. W rzeczywistości większość Żydów zachowała neutralność; niektórzy bili się po stronie polskiej, natomiast wspólnie
z Ukraińcami walczył oddział
milicji żydowskiej. W drugiej
połowie lat trzydziestych dokonano czynnych napaści na
Żydów m.in. w Częstochowie,
Mińsku Mazowieckim, Grodnie.
Czasami przemocy używały obie
strony, np. w 1936 r. w Przytyku
podczas bójki między chłopami polskimi wzywającymi do
bojkotu handlarzy żydowskich
zastrzelono jednego z Polaków;
spowodowało to wystąpienia
przeciw Żydom, podczas których
zabito dwie osoby, a kilkadziesiąt zostało pobitych.
W latach trzydziestych bojówki narodowców (głównie
z Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”) wymuszały na
wyższych uczelniach tworzenie tzw. getta ławkowego, czyli
osobnych ławek dla Żydów; te
chuligańskie ekscesy spotkały się ze zbyt mało stanowczą
reakcją władz akademickich.
Przemoc wobec Żydów nie miała
jednak charakteru masowego
i była zdecydowanie zwalczana
przez władze (np. w czasie zajść
we Lwowie w 1929 r.). W odróżnieniu od innych państw, przede
wszystkim Niemiec, w Polsce nie
wprowadzono ustawodawstwa,

które podważałoby konstytucyjne prawa mniejszości żydowskiej. Antyżydowskie działania
narodowców były wprawdzie
popierane przez część duchowieństwa, jednak przeciw nim
występowała hierarchia kościelna. Prymas Hlond oficjalnie
stwierdził w liście pasterskim,
że antysemityzm jest niezgodny
z etyką katolicką i stanowi naśladownictwo wzorców obcych
polskiemu charakterowi narodowemu.
Konflikty narodowościowe
były typowym zjawiskiem w powstałych po I wojnie światowej
państwach europejskich o dużym odsetku mniejszości. W Czechosłowacji nawet współrządzący Słowacy często nie byli traktowani podmiotowo, a stosunek
władz do działalności kulturalnej
prowadzonej przez Polaków na
Śląsku Cieszyńskim pozostawiał
wiele do życzenia. Podobna była
polityka Litwinów wobec mniejszości polskiej. W wielonarodowej Rzeczypospolitej Polacy i mniejszości narodowe żyli
w mniejszej lub większej izolacji,
a polityka władz polskich nie
sprzyjała jej przełamaniu. Przyjaźnie, mieszane małżeństwa
i dobrosąsiedzka współpraca
nie były częstym zjawiskiem.
Obywatele polscy innej narodowości z reguły przestrzegali
prawa i wykonywali obowiązki
obywatelskie. Trudno jednak
przypuszczać, by w krótkim czasie istnienia II Rzeczypospolitej
wyrobili w sobie poczucie, że
państwo polskie jest ich własnym lub by przynajmniej traktowali je z większym przywiązaniem niż wcześniej państwa
zaborcze. z
Marek Gałęzowski
www.przystanekhistoria.pl
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lacy. Natomiast przedstawicieli
innych narodowości cechowała
czasami niechęć lub wrogość
wobec państwa polskiego, co
wykluczało możliwość kompromisu. Szczególnie widoczne było to na obszarach wschodnich
RP oraz wśród mniejszości niemieckiej. W pierwszych latach
niepodległości władze prowadziły umiarkowaną politykę asymilacji narodowej mniejszości
słowiańskich. Zakończyła się
ona niepowodzeniem. Po przejęciu władzy przez piłsudczyków zaczęto stosować politykę
asymilacji państwowej – starano
się przy poszanowaniu odrębności narodowych, wyznaniowych i kulturowych budować
więzi z państwem polskim na
zasadzie wspólnoty praw i obowiązków; nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Po śmierci
Józefa Piłsudskiego wrócono
do polityki asymilacji narodowej, nierzadko stosując metody przymusu. Symbolem tych
działań była akcja niszczenia
na Chełmszczyźnie opuszczonych cerkwi prawosławnych,
które w latach trzydziestych
ponownie zaczęły stawać się
miejscami kultu.
Najgorzej układały się stosunki z Ukraińcami, których część
dążyła do wywalczenia niepodległego państwa. Utworzyli oni
w drugiej połowie lat dwudziestych Organizację Ukraińskich
Nacjonalistów. Jej przywódcy
uważali, że w walce o państwo
ukraińskie dozwolone jest użycie wszystkich metod, nie wyłączając terroru i mordów na
przedstawicielach innych narodowości oraz Ukraińcach, którzy
nie aprobowali takich form działalności. Walcząc z państwem
polskim, OUN dokonywała zabójstw polskich urzędników,
m.in. w zamachu przeprowadzonym 15 czerwca 1934 r. w Warszawie zginął minister spraw
wewnętrznych Bronisław Pieracki. Zamordowano również
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n PRZYRODA

Skrzynki dla ptaków i ssaków

W naturalnych warunkach ptaki i małe ssaki korzystają z różnych schronień i miejsc rozrodu, jak
dziuple, złamane i przewrócone drzewa, szczeliny pod kamieniami, stare nory gryzoni i innych
drobnych ssaków. Na terenach przekształconych przez człowieka, jak lasy gospodarcze, młode parki
i ogrody, brzegi uregulowanych rzek, takich miejsc brak albo jest ich bardzo mało.

L

udzie od dawna próbowali pomagać
zwierzętom i przygotowywali sztuczne
schronienia. Na początku były to
fragmenty dziuplastych drzew –
przewróconych albo wyciętych,
później sztuczne dziuple wypalane w okrąglakach, wreszcie
skrzynki lęgowe z desek i toczone
dziuple z okrąglaków albo stare
koła i drewniane brony dla bocianów. Zastosowanie skrzynek
lęgowych umożliwia znaczne
„wzbogacenie” składu gatunkowego ptaków w naszym
otoczeniu i umożliwia pojawienie się ptaków, które nie występują w miejscach pozbawionych starych drzew. Każdy gatunek ptaka ma nieco inne
wymagania co do miejsca
lęgowego, ale można wyróżnić
grupy korzystające z podobnych
skrzynek lęgowych.

Jakie skrzynki wieszać?

Małe ptaki jak sikory, muchołówki, pleszki, mazurki, rzadziej rudziki wymagają skrzynek
o najmniejszych tworach wlotowych: 27-32mm (rzadko 35mm).
Dostępne czasem w sklepach
skrzynki z bardzo małym otworem (20-25mm) są nieprzydatne
dla ptaków, gdyż żaden z nich
nie może wejść do środka. Szpak
i krętogłów preferują skrzynki
z otworem 35-40mm. Jeszcze
większych budek z większymi
otworami wymagają kawka i dudek, a największe (120-180mm) są
stosowane dla sów i kaczek. Nietypowe zachowania pod względem traktowania skrzynek wykazują dzięcioły i kowalik. Dzięcioły
Skrzynka nietoperzowa

Skrzynka
dla muchołówki

Skrzynka
dla pleszki

Skrzynka
dla kowalika

Skrzynka dla puszczyka

Młody
puszczyk

rozkuwają (powiększają) małe
dziuple i otwory skrzynek, przez
co czynią je nieprzydatnymi dla
mniejszych ptaków. Można temu zapobiec zabezpieczając wlot
blachą albo dodatkową deseczką
z twardego drewna. Kowalik potrafi zmniejszać średnicę otworu
wlotowego dziupli albo skrzynki
zalepiając ją mieszaniną trocin,
błota i śliny. Skrzynki dla małych ptaków najlepiej rozwieszać
w marcu i kwietniu (ptaki zajmują je do początku kwitnienia
klonu pospolitego). Zawieszone
później mogą być zajęte podczas
drugiego lęgu. Skrzynki dla dużych ptaków (np. dla sów) warto
wieszać jesienią, gdyż gatunki te
zaczynają lęgi bardzo wcześnie –
puszczyk już w styczniu.
Skrzynka wiewiórki

Innych konstrukcji wymagają półdziuplaki, jak kopciuszek,
muchołówka szara i pliszka siwa.
Dla nich możemy przygotować
niewielkie skrzynki z szerokim
wlotem albo bez górnej połowy
przedniej ściany. Dla ptaków
zajmujących gniazda otwarte
można zastosować kosze lęgowe (np. stare kosze wiklinowe
z odpowiednią wyściółką). Z takich sztucznych gniazd korzystają
sowa uszata (uszatka), grzywacz,
pustułka i inne gatunki podobnej wielkości. Niektórzy ludzie
uważają, że stosowanie skrzynek
w niewielkim stopniu wpływa na
środowisko, gdyż korzystają z nich
tylko niektóre pospolite gatunki.

Otwarte skrzynki

Trzeba jednak pamiętać, że
skrzynki i inne pomoce lęgowe
są stosowane z efektem w ramach
ochrony czynnej względnie rzadkich gatunków (jak brzegówka,

dudek, muchołówka żałobna,
pliszka górska, pluszcz), a nawet
bardzo rzadkich, jak kraska, rybołów, sokół wędrowny i włochatka).
Sztuczne miejsca gniazdowe są też
formą kompensacji dla gatunków,
którym ograniczamy możliwości
odbywania lęgów w warunkach
całkowicie naturalnych. Otwierane skrzynki są również istotną
pomocą przy prowadzeniu badań
naukowych: umożliwiają ocenę
przebiegu lęgów i obrączkowanie piskląt. Skrzynki z otwieraną przednią ścianą albo dachem
umożliwiają usuwanie starych
gniazd i czyszczenie wnętrza,
co znacznie wydłuża żywotność
miejsca gniazdowego.
Sztuczne schronienia mogą
być też wykonywane dla małych
ssaków. Z drewnianych skrzynek
z wlotem zamiast ściany dolnej korzystają nietoperze. Wiewiórka może zajmować typowe
skrzynki lęgowe dla ptaków, ale
woli nieco inne, z wlotem od
strony pnia drzewa, na którym
budka wisi. Podobne, ale mniejsze skrzynki można zrobić dla
orzesznicy. Duże skrzynie bez
podłogi z wejściem ok 10x15 cm
i przedsionkiem możemy przygotować dla jeża.
Różnego typu skrzynki najlepiej zrobić z desek albo innych
fragmentów litego drewna. Wykonane ze sklejki albo płyty wiórowej są znacznie mniej trwałe.
Znane od dawna skrzynki z tro-

Skrzynka
dla sikory

Skrzynka dla szpaka

cinobetonu nie sprawdzają się
w zimnym i wilgotnym klimacie. Nowością są trwałe sztuczne
gniazda z tworzyw sztucznych ale
brak jednoznacznych ocen ich
przydatności. Skrzynki lęgowe dla
ptaków należy wieszać w cieniu,
a jednocześnie w miejscu niezbyt
wilgotnym. Schrony dla nietoperzy powinny być umieszczone
w miejscu słonecznym, gdyż te
ssaki bardzo lubią ciepło. Skrzynki dla ptaków i ssaków można
kupić w wielu sklepach ogrodniczych albo wykonać samodzielnie
w oparciu o projekty dostępne
w internecie. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz
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Teatr, który daje
poczucie wolności

O spektaklu „Sztuka
intonacji” Tadeusza
Słobodzianka
w reżyserii Anny
Wieczur w Teatrze
Dramatycznym
w Warszawie pisze
Anna Czajkowska.

W

Twórcy teatru

Pierwszy akt sztuki oparty jest na
„Sztuce intonacji” i rozgrywa się

Łukasz Lewandowski

w Moskwie, w 1956 roku, w domu profesora szkoły teatralnej
Jurija Zawadskiego, wybitnego radzieckiego aktora i reżysera. W rozmowie z Mistrzem
Grotowski, student reżyserii
w moskiewskim GITIS-ie, czyli
Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej, zadaje mnóstwo
pytań, które mają mu ułatwić
odnalezienie własnej, teatralnej
drogi. Chce poznać źródło inspiracji twórców teatru światowego
– Stanisławskiego, Meyerholda
czy Wachtangowa, zgłębić ich
idee i metody. Zawadski opowiada mu o swojej pracy, rolach,
a młody, pokorny uczeń pilnie
notuje w kajeciku. Spotykają się
ponownie w tym samym miejscu
w 1976 roku. Grotowski, nazwany ironicznie przez Pielęgniarkę
„towarzyszem Chrystusem”, jest
teraz sławnym reżyserem i twórcą, pewnym swej roli w teatralnym świecie, nie tylko w Polsce.
Pod koniec trzeciego aktu ciężko
chory Zawadski wypowiada pamiętne słowa, znakomicie pod-

„Sztuka intonacji”
ukazuje rozwój
twórczy
Grotowskiego,
jego wkład
w kreację teatru
awangardowego,
podkreślając
momenty
przełomowe
w karierze
wizjonera kultury,
sprzeczności,
których nie
brakowało
w działaniach
tego reformatora
oraz performera
sztuk teatralnych
i przedsięwzięć
parateatralnych.

sumowujące całość refleksyjnego spektaklu. Środkowa część to
„Powrót Orfeusza”, fantazja na
temat spotkania, które nigdy nie
miało miejsca. W Krakowie, przy
kawiarnianym stoliku i filiżance
paskudnej kawy (według Kantora nieporównywalnej z paryską),
herbacie i piwie rozmawiają Ludwik Flaszen, Tadeusz Kantor
i rzecz jasna Grotowski. Flaszen,
znakomity krytyk, pisarz i reżyser, stanie się współzałożycielem
i kierownikiem literackim Teatru
Laboratorium Jerzego Grotowskiego, postacią kluczową dla
„teatru ubogiego” , który opiera się na idei, by „przy użyciu
najmniejszej liczby elementów
stałych wydobyć – w drodze magicznych przekształceń rzeczy
w rzecz, poprzez wielofunkcyjną
grę przedmiotów – maksimum
efektów. […] Jego siłą napędową
jest oczywiście żywy człowiek,
aktor” (pisze Flaszen w komentarzu do „Akropolis” Grotowskiego, inscenizacji Teatru 13
Rzędów w Opolu z 1962 roku).

Tadeusz Kantor, mimo wahań
i pierwotnej propozycji Flaszena (Flaszen chciał go zabrać do
Opola, ale Kantor w pierwszym,
gwałtownym odruchu odmówił;
oczywiście to jedynie autorski,
intrygujący pomysł Słobodzianka), zostanie w Krakowie, a zapowiedzią jego spektakli jest
taniec kelnerki Marysi, która
w przedstawieniu Anny Wieczur tańczy „Walca François”
z „Umarłej klasy”.

Mistrz Grotowski

„Sztuka intonacji” ukazuje rozwój twórczy Grotowskiego, jego
wkład w kreację teatru awangardowego, podkreślając momenty
przełomowe w karierze wizjonera kultury, sprzeczności, których
nie brakowało w działaniach tego reformatora oraz performera sztuk teatralnych i przedsięwzięć parateatralnych. Udało
się Tadeuszowi Słobodziankowi
uchwycić złożoność i siłę oddziaływania Grotowskiego na
sztukę, pokazać drogę poznania,

Fot. Krzysztof Bieliński

ubiegłym roku ukazały
się „Kwartety otwockie”,
zbiór pięciu dramatów autorstwa
znakomitego, doświadczonego
dramatopisarza Tadeusza Słobodzianka, który wciąż jeszcze pełni
rolę dyrektora naczelnego i artystycznego warszawskiego Teatru
Dramatycznego (do końca sierpnia 2022 roku). Teksty powstały
w okresie pandemii, gdy wielu
ludzi teatru przeżywało chwile
trwogi, zwątpienia, a niektórzy
wieszczyli wręcz śmierć sztuce
scenicznej. Tadeusz Słobodzianek, opierając się na rzetelnych
studiach źródłowych, anegdotach, własnej wiedzy i rzecz
jasna fantazji, której nigdy mu
nie brakuje i którą znakomicie
potrafi udramatyzować, napisał
dzieło bez mała totalne, traktujące o postaciach niezwykle ważnych, gigantach teatru polskiego
i rosyjskiego minionego XX wieku, o ich wzajemnych relacjach,
wpływach i związkach z władzą
oraz polityką. „Sztuka intonacji”
w reżyserii Anny Wieczur, która cieszy wyrafinowane gusta
widzów Teatru Dramatycznego opiera się jedynie na dwóch
Kwartetach ze wspomnianego
zbioru, a jej głównym bohaterem jest Jerzy Grotowski, bohater
młodości autora (o czym Tadeusz
Słobodzianek wspomina w wywiadach). Anna Wieczur, wczytując się w wielowątkowy tekst
dokonała lekkich cięć, jednak
cały czas trzyma się oryginału,
nadając spektaklowi spójność
i płynność.
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która – przeważnie „pod prąd”
– prowadzić miała do wyzwolenia od wszelkich uwarunkowań.
Tekst, choć gęsty od nawiązań
do wydarzeń minionych, aluzji, faktów i postaci kluczowych
w historii polskiego teatru, nie
wymaga dodatkowego komentarza. Wymaga jedynie skupienia,
wsłuchania się rytm dialogu,
ale i pauzy. Historia miesza się
z fikcją literacką, a jej celem
jest ukazanie roli kilku twórców w kształtowaniu istoty teatru i zrozumieniu jego znaczenia, również dziś, dla każdego.
Ponadto roli władzy i jej wpływu na pozornie niezależnych
„guru”. Autor nie komentuje
wprost, nie ocenia, nie dodaje
nic do znanego wizerunku Grotowskiego, choć subiektywnie
dobiera fakty. Próbuje ukazać
złożoność racji bohaterów, prowokuje i skłania do przemyśleń.
A wszystko doprawia delikatnym
humorem. Ponad trzygodzinne
przedstawienie nie dłuży się,
wręcz (przynajmniej u mnie)
pozostawia niedosyt, apetyt na
więcej. Czy uda się wystawić
pozostałe części „Kwartetów
otwockich”? Oby!

Czym jest teatr?

Trzeba zaznaczyć, że spektakl
„Sztuka intonacji” to prawdziwy
popis aktorskiej techniki. Występujący wiernie oddają charakter i wygląd postaci, nawet pamiętne, drobne gesty. Jest w tym
nieco przesady, ale koniecznej,
by ocieplić wizerunki, nadać
im lekkość. Charakteryzacja
i kostium bardzo precyzyjnie
podkreślają wszelkie subtelności i niuanse w zachowaniach
czy sylwetkach bohaterów.
Dzięki temu sceniczne portrety to prawdziwa gratka nawet
x Łukasz Lewandowski
i Modest Ruciński
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dla tych, którzy nie wiedzą jak
wyglądał Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor czy Ludwik Flaszen.
Udało się uchwycić i pokazać
przemiany zachodzące w wyglądzie postaci – Grotowskiego,
Zawadskiego, wiążąc je silnie
z twórczą drogą jednego, a bogactwem doświadczeń drugiego.
W pierwszej części spektaklu
Adam Ferency jako Jurij Zawadski w duecie Anną Moskal
wprowadzają widza w świat rosyjskiego teatru, wspominając
między innymi Stanisławskiego i Wsiewołoda Meyerholda.
Mistrz i jego Asystentka (postać
fikcyjna) świetnie się uzupełniają, sugestywnie oddając rysy granych postaci. Jest w nich humor,
odrobina ironii, a także konieczna ostrość. Adam Ferency, opowiadając uczniowi o swej pracy
z Jewgienijem Wachtangowem,
błyszczy, czaruje niczym Kalaf
z „Księżniczki Turandot” Carla
Gozziego. Znakomicie gra wzrokiem, słowem i intonacją, melodią i frazowaniem. W ostatniej
części jego bohater ma w sobie
więcej dystansu i refleksyjności, która przychodzi z wiekiem,
choć humor pozostał. Jednak
prawdziwym królem sceny jest
Łukasz Lewandowski. W każdym z aktów inny, fascynujący
i frapujący. Jak zmyślnie potrafi
oddać transformacje Grotowskiego, jego twórcze przemiany,
co wyraźnie widać w postawie,
geście, brzmieniu głosu. Skromny uczeń staje się pewnym siebie twórcą, rusza w podróż do
swego awangardowego Teatru
13 Rzędów, by w końcu, wciąż
wśród duchowych poszukiwań
i w hippisowskim emploi, objawić się jako przesiąknięty mistyką Wschodu odkrywca, „prorok
awangardy” i legenda. Jednak to

Anna Moskal i Adam
Ferency

Tadeusz Słobodzianek,
wracając
do największego
bohatera swojej
młodości i zadając
pytania o istotę teatru,
ukazuje złożoność
racji Mistrza i Ucznia,
bogactwo charakterów
i dróg twórczych,
a przy tym bawi się
sytuacjami, portretami
postaci i wydarzeniami,
które budowały teatr
awangardowy.

nie on wypowie ostanie, najważniejsze słowo o istocie teatru,
tylko Ferency – Zawadski. W akcie drugim brawurowo zagrali
Sławomir Grzymkowski – Ludwik Flaszen i Modest Ruciński
– Tadeusz Kantor. Anegdotyczność spotkania jest tu mocno
wyeksponowana, a „Powrót Orfeusza” ogląda się naprawdę bardzo dobrze – dzięki komizmowi,
dynamice i napięciu, wartkim
dialogom i ważkim tematom, podanym z odpowiednią ekspresją.
Sławomir Grzymkowski, choć
długo na scenie nie gości, mocno zaznacza swą obecność. I jako żywo przypomina Flaszena.
W bez mała kilku zdaniach kreśli
sylwetkę wybitnego teatrologa,
wspaniałego i chyba najważniejszego współpracownika Grotowskiego. Modest
Ruciński, czyli
Tadeusz Kantor,
z zaskakującą
energią oddaje
temperament,
wybuchowość,
nadwrażliwość
i przesadną egzaltację wielkiej indywidualności tamtych czasów.
Jego awanturniczy charakter
jest być może zanadto podkreślany, ale przecież to właśnie
Kantor powiedział do aktorów
Teatru Cricot 2 – „Może ja jestem kopnięty, ale wy wszyscy
– też!”. Kilka rekwizytów pomaga Rucińskiemu kierować myśl
widza ku przyszłości, nawiązać
do spektakli, które dopiero się
pojawią. A ubarwia te sceny postać drugoplanowa – Barbara
Garstka w roli Kelnerki. Pojawi
się jeszcze w akcie trzecim, jako
Pielęgniarka opiekująca się Za-

wadskim. Aktorka z małej rólki
potrafi wydobyć naprawdę sporo, przydając uroku i ożywczego
komizmu wzniosłym dyskursom
o teatrze.
Tadeusz Słobodzianek, wracając do największego bohatera swojej młodości i zadając
pytania o istotę teatru, ukazuje
złożoność racji Mistrza i Ucznia,
bogactwo charakterów i dróg
twórczych, a przy tym bawi się
sytuacjami, portretami postaci
i wydarzeniami, które budowały teatr awangardowy. Czy jest
w tym tendencyjność? W spektaklu pojawiają się wybrane fakty,
a obok nich domysły, kreacje,
fantazje. To oczywiście prawo
autora i reżysera. Pozostaje
jednak pytanie o wiarygodność i szczerość przedstawionych w sztuce osób oraz ich
poglądów. Jak odbiera dramat
widz, który z uwagą śledzi wielowarstwową, wypełnioną odniesieniami, aluzjami, pełną
tropów i nawiązań do historii
teatru fabułę, która mimo to
pozostaje czytelna i wciąga?
Warto to sprawdzić osobiście,
w teatrze. Tak naprawdę głównym, największym bohaterem
spektaklu jest teatr, z wciąż żywą, najistotniejszą „sztuką intonacji”. Sam spektakl – dzięki
przemyślanej reżyserii Anny
Wieczur, aktorom, scenografii
Marty Śniosek-Masacz, ruchowi
scenicznemu Anny Iberszer,
wspaniałej tancerki i choreografki, jest z założenia teatrem
tradycyjnym. O żywotności
i ponadczasowości tegoż teatru
świadczą brawa i autentyczny
entuzjazm widowni. z
Anna Czajkowska
www.teatrdlawszystkich.eu
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Jak nie
zwariować
w wirtualnym
świecie?

J

ak wynika z danych UNICEF, w Polsce specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tys. dzieci.
Niestety większość z nich latami
pozostaje bez odpowiedniego
wsparcia. UNICEF Polska apeluje o poprawę dostępności do
usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
w naszym kraju.

Jak zatem dbać o zdrowie
psychiczne w wirtualnym
świecie?

Oto pięć wskazówek UNICEF,
które pomogą lepiej zadbać
o swoje zdrowie psychiczne i być
życzliwym w sieci.
q Unikaj koncentrowania się
na przykrych wiadomościach
Zwracaj uwagę na to, jak media
społecznościowe i treści w internecie wpływają na Twoje
emocje, myśli i działania. Jakie
wywołują w Tobie uczucia? Czy
czytając wiadomości czujesz się
poinformowany czy zestresowany? Czy oglądając zdjęcia swoich
bawiących się przyjaciół jesteś
zadowolony czy odczuwasz zazdrość? Czy zaczynasz dzień od
sięgnięcia po telefon, bo interesują Cię najświeższe wiadomości
czy robisz to z czystego przyzwyczajenia?

Ustalenie przyczyn, dla których wchodzisz do sieci i co
przy tym czujesz, może pomóc
w wyznaczeniu właściwego limitu czasu, jaki chcesz przeznaczyć na media społecznościowe i inne aplikacje. Nie
zawsze uda Ci się zidentyfikować każdego, kto w sposób
zamierzony lub niezamierzony
negatywnie wpływa na Twoje
emocje. Możesz jednak spróbować eliminować lub ograniczać treści ze źródeł, które
sprawiają, że nie czujesz się
komfortowo. Pamiętaj, że nie
wszystko, co widzisz w sieci jest
prawdziwe, nawet jeśli pochodzi od Twych przyjaciół. Realne
jest natomiast to, jak te treści
na Ciebie wpływają.
q Działaj w sposób świadomy
Skorzystaj z istniejących narzędzi online, które mogą pomóc Ci
w utrzymaniu dobrej kondycji
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Możesz użyć
także aplikacji do medytacji,
które pomogą się zrelaksować,
a także skoncentrować uwagę.
Istnieją też platformy, które pozwalają utrzymywać kontakty
ze znajomymi oraz wspierać się
wzajemnie. Przy pomocy wielu
wirtualnych narzędzi do nauki,
możesz spróbować czegoś nowego, jak rysowanie czy aktywność

fizyczna. Dzięki tym narzędziom
zdobędziesz nowe umiejętności
poznawcze i rozwiniesz kreatywność, a przy pomocy ćwiczeń
online zachowasz zdrowie i wyciszenie.
Wyszukuj w sieci pozytywnych i motywujących treści
oraz twórców do naśladowania
– sportowców, piosenkarzy, kucharzy, pisarzy lub inne osoby
mówiące o sprawach, które traktują z pasją. Pamiętaj, że możesz
też korzystać z internetu i mediów społecznościowych, aby
w razie potrzeby uzyskać profesjonalną pomoc i informacje
na temat zdrowia psychicznego.
q Chroń w sieci siebie oraz
innych
Sprawdź ustawienia ochrony
prywatności na wszystkich
Twoich kontach w mediach
społecznościowych. Zakrywaj
kamerki, gdy ich nie używasz.
Bądź ostrożny, gdy pobierasz
aplikacje i korzystasz z usług
online – zwłaszcza, jeśli podajesz swoje imię i nazwisko, adres
lub udostępniasz zdjęcie. Jeśli
zetknąłeś się w sieci z treścią,
która wywołała Twoje obawy,
porozmawiaj z zaufaną osobą.
Zgłoś incydent na platformie, na
której się zdarzył (pamiętaj, aby
zrobić zrzut ekranu potwierdzający zdarzenie).

Możesz także pomóc innym,
wykazując troskę o ich doświadczenia w sieci. Gdy zauważysz,
że Twój kolega, przyjaciel czy
nawet nieznajomy nie czuje
się dobrze lub wykazuje oznaki zaniepokojenia, pomóż mu
uzyskać wsparcie, jakiego potrzebuje.
q Wybierz życzliwość
Korzystaj z mediów społecznościowych w dobrych celach.
Dziel się z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi pozytywnymi
i wspierającymi treściami. Możesz na przykład dać komuś
znać, że o nim myślisz lub dodać pozytywny komentarz do
jego posta. Gdy złapiesz się na
tym, że chcesz odpowiedzieć
na otrzymaną wiadomość lub
czyjś post w sposób niemiły,
wstrzymaj się i zastanów, czy
nie mógłbyś użyć bardziej pozytywnego sformułowania lub
zamiast tego osobiście porozmawiać z tą osobą. Jeśli zobaczysz lub otrzymasz wiadomości lub treści, które uznasz za
zbyt brutalne lub obraźliwe,
zablokuj je i zgłoś. Słowa mają
ogromną moc i należy dobrze
się zastanowić, kiedy się nimi
posługujemy. Każdy może być
życzliwy i pozytywnie wpływać
na innych – szerzmy więc miłość, a nie nienawiść.

q Pozostań w świecie
rzeczywistym
Granice między światem wirtualnym i rzeczywistym coraz
bardziej się zacierają. Powoduje
to, że trudniej jest żyć chwilą
obecną oraz zaspokajać wrodzoną potrzebę kontaktu z innymi
ludźmi. Czy zdarzyło Ci się przerwać wykonywane zajęcie po
to tylko, aby natychmiast poinformować o nim w sieci? Czy
oglądałeś relacje Twoich przyjaciół, zamiast zadzwonić do nich
lub spotkać się i dowiedzieć, co
u nich słychać? Istotne jest, aby
robić sobie jak najwięcej przerw
w korzystaniu z mediów społecznościowych i spędzać czas
z przyjaciółmi oraz rodziną także
w realnym życiu, jeśli tylko jest to
bezpieczne w czasie pandemii.
Spróbuj wyznaczyć realistyczne cele – na przykład, że w ciągu
pierwszej godziny od przebudzenia lub tuż przed położeniem się
do snu nie będziesz korzystać
z telefonu ani internetu (oszczędzisz przy tym energię i unikniesz nadmiernego napływu
informacji). Podobną stymulację dadzą Ci takie czynności jak
medytacja, pójście na spacer czy
telefon do przyjaciela. Dzięki nim
poczujesz się bardziej skoncentrowany i wypoczęty. z
www.zdrowie.pap.pl

Fot. AdobeStock

Pandemia COVID-19 spowodowała, że coraz
więcej czasu spędzamy w wirtualnym świecie.
Ryzyko zetknięcia się ze szkodliwymi treściami,
czy bycia ofiarą wykorzystania online, zwłaszcza
wśród najmłodszych, jest coraz większe. Kondycja
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży może się
znacząco pogorszyć w tym czasie. Bądźmy czujni –
apeluje UNICEF Polska.

marzec-kwiecień 2022

POLSKA PO GODZINACH 31

n POCIĄG DO KAWY

Czy Robin Hood był wzorem
dla Maxa Havelaara?

Wszyscy lubimy kawę, lubimy też opowieści o dzielnych oportunistach, którzy rzucają rękawicę najmożniejszym
i najpotężniejszym tego świata. Wzorcowym takim bohaterem jest bez wątpienia Robin Hood. Świat kawy też ma bohatera, który
nazywa się Max Havelaar.

Z

acznijmy od tego najsłynniejszego. Według legendy dzielny
Robin Hood był najlepszym łucznikiem hrabstw
Yorkshire i Nottinghamshire,
mieszkał w lesie Sherwood,
walczył w obronie gnębionych
przez szeryfa z Notthingham
biednych włościan, a jego sercem władała niepodzielnie Lady
Marion, powód zapiekłej nienawiści szeryfa do genialnego
łucznika. W opowieści pojawia
się też Czarny Rycerz, który sam
siebie nazywa Czarnym Gnuśnikiem, do czasu kiedy okazuje się, że to sam król Ryszard
I Plantagenet Lwie Serce, występujący na początku historii
incognito.

Saladyn na zawsze
został bohaterem
muzułmanów,
a Ryszard Lwie
Serce łacinników.
Nie ma znaczenia
że chrześcijańskie
państwo w Ziemi
Świętej przetrwało
200 lat, w tym
czasie odbyto VII
wypraw krzyżowych,
a zmagania Saladyna
z Ryszardem
Lwie Serce trwały
raptem jeden rok.
Bez znaczenia, że
Ryszard nigdy nie
zdobył Jerozolimy,
co udało się innym
krzyżowcom.
W świadomości
potomnych wyprawy
krzyżowe i Państwo
Jerozolimskie
to zmagania dwóch
gigantów.

Fot. AdobeStock

Król – błędny rycerz

Nie przeszkadza, że Robin i jego wesoła kompania musieli być poliglotami, ponieważ
Ryszard Lwie Serce nie mówił
po angielsku, za to po francusku tworzył nawet poezję.
Pozostaje do dzisiaj wzorem
króla wojownika i jednocześnie błędnego rycerza. Faktycznie wojna była jego żywiołem.
Już w wieku 17 lat walczył jako
buntownik z własnym ojcem,
zresztą razem z pozostałymi
braćmi. Może dlatego o rodzie
Plantagenetów mówiono, że to
diabły wcielone.
Jednym z powodów rebelii była próba wyswatania Ryszarda z niejaką Alicją, siostrą
króla Francji Filipa II Augusta. Niestety Ryszard większym
afektem darzył samego Filipa,
a biedna Alicja skończyła jako metresa jego ojca Henryka II Plantageneta. Niedługo
potem Ryszard był już na kolejnej wojnie, tym razem walczył przeciwko swoim braciom
i tym razem to on zwyciężył.
Chwilę potem była kolejna
batalia, przeciw braciom i samemu królowi Henrykowi,
ojcu Ryszarda. Lwie Serce był
już sprzymierzony ze swoim
„przyjacielem” królem Francji

Filipem Augustem i wspólnie
odnieśli kolejne zwycięstwo.
Henryk musiał uciekać, a ścigał go oczywiście Ryszard. Niestety dla młodego zapalczywca
odwrót króla osłaniał jeden z najsłynniejszych rycerzy średniowiecza Wilhelm Marshal. Bez
ceregieli strącił z konia księcia
i niespiesznie podążył za królem.
Kiedy Ryszard został koronowany, Marshala oskarżono o próbę
królobójstwa. Dumny rycerz na
oskarżenie odpowiedział: „Gdybym chciał Cię zabić zrobiłbym
to, ale nie chcę”, a król rycerz,
który najwyżej cenił odwagę, go
ułaskawił.
Inną przygodę miał Marshal
z bratem Ryszarda, Henrykiem,
dla odróżnienia od ojca zwanym
Młodym Królem. Został przez
niego pomówiony i Wilhelm
tak się uniósł, że wyzwał go na

„sąd Boży”. Była to taka ostatnia
instancja sądowa w średniowieczu, gdzie o racji strony decydował pojedynek na śmierć i życie.
Ani król, ani żaden z jego rycerzy
nie chciał dowodzić niewinności
króla w starciu z Wilhelmem,
zwycięzcą wszystkich turniejów, szczególnie, że trudno było
liczyć na „Boże wsparcie”, kiedy
wszyscy widzieli, że prawda była
po stronie rycerza.
Wracając do Ryszarda, po
śmieci ojca Henryka II został
koronowany na króla Anglii.
Niestety nie był lokalnym patriotą. Zwyczajnie nie lubił
Anglii, w której jak mówił jest
zawsze zimno i ciągle pada. Nic
dziwnego, skoro dzieciństwo
i młodość spędził w słonecznej
Francji. Jako miłośnik słońca
i ciepła, nie mógł znaleźć lepszego miejsca niż udział w or-

ganizowanej właśnie wycieczce last minute, do Jerozolimy,
czyli III wyprawie krzyżowej.
Dotychczasowe sukcesy krzyżowców, które doprowadziły do
zdobycia Jerozolimy, pozbawiły
część rycerzy resztek zdrowego
rozsądku. Postanowili, że zaatakują Mekkę, najświętsze miejsce muzułmanów. Rozproszone do tej pory plemiona zjednoczyły się pod dowództwem
egipskiego sułtana Saladyna
i nie tylko obroniły Mekkę, ale
również odbiły Jerozolimę.

Starcie cywilizacji

Świeżo koronowany król Ryszard na wycieczkę do Jerozolimy wydał wszystkie pieniądze
zgromadzone przez swego ojca
i podniósł podatki, twierdził
nawet, że sprzedałby Londyn,
gdyby tylko znalazł się kupiec.

Kupiec się nie znalazł, a młody
król wyruszył na krucjatę. Po
drodze zdemolował Sycylię i odwiedził Cypr. Tak się złożyło, że
cesarz Cypru uwięził narzeczoną Ryszarda, co doprowadziło
do podboju wyspy przez krewkiego oblubieńca. Poddający się
władca prosił Ryszarda, żeby nie
poniżał go zakuwając w żelazo,
jak pospolitego przestępcę, nie
chciał żeby jego poddani widzieli go noszącego na sobie
kajdany. Ryszard, któremu nie
brakowało poczucia humoru
obiecał, że nie zakuje go w żelazo, po czym kazał go zakuć
nie w żelazo, tylko w łańcuchy
ze srebra. Następnie wyruszył
zdobywać Jerozolimę.
Tam wreszcie spotkał godnego siebie przeciwnika, sułtana
Saladyna. Tak powstała legenda
najdzielniejszych władców rycerzy w historii wojen krzyżowych. Saladyn na zawsze został
bohaterem muzułmanów, a Ryszard Lwie Serce łacinników.
Nie ma znaczenia że chrześcijańskie państwo w Ziemi Świętej
przetrwało 200 lat, w tym czasie
odbyto VII wypraw krzyżowych,
a zmagania Saladyna z Ryszardem Lwie Serce trwały raptem
jeden rok. Bez znaczenia, że
Ryszard nigdy nie zdobył Jerozolimy, co udało się innym
krzyżowcom. W świadomości
potomnych wyprawy krzyżowe
i Państwo Jerozolimskie to zmagania dwóch gigantów.
Poza sławą i ogromnymi długami, Ryszard niczego z wyprawy nie przywiózł, chociaż
wyruszył z Ziemi Świętej ze zdobytym dużym majątkiem. To
właśnie kiedy powrócił z krucjaty miał spotkać słynnego Robin Hooda. To na razie koniec
opowieści, niedługo dowiemy
się więcej o królu Ryszardzie
i sławnym rozbójniku, również o tym, kto zapłacił największy okup średniowiecza
i czym wsławił się niejaki Max
Hawelaar. z
Michał Włudarczyk

Czy wiesz, że…
Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad kaskiem
rowerowym z wymienną wkładką. Rozwiązanie takie powinno być
tańsze i bardziej bezpieczne dla samego użytkownika, a jako że
pianka ma być biodegradowalna, będzie też przyjazne
dla środowiska. Zalety nowego kasku w porównaniu
z kaskami tradycyjnymi biorą się stąd, że w ciągu ostatnich 45 lat
od opracowania pierwszego kasku sportowego, konstrukcja
i zasada jego działania nie uległa zasadniczym zmianom.
Uczeni z Wrocławia zamierzają udoskonalić też samą strukturę
pianki. Będzie wykonana w formie otwartych, przestrzennych
struktur przypominających plastry miodu i pochłonie energię
poprzez plastyczne, wielomiejscowe fałdowanie. Żeby to zrozumieć,
wystarczy wyobrazić sobie zgniatanie np. metalu. Energia
jest pochłaniana przez odkształcanie tego materiału
i sprężynowanie powrotne jest niewielkie. Nie ma więc ryzyka
drugiej fazy uderzenia, a do tego bezpowrotne zgniecenie
materiału wkładki jest od razu wyraźnym sygnałem
dla użytkownika, że trzeba ją wymienić na nową.

v O nadwadze decyduje nie to, ile jemy, ale to, co jemy
Autorzy artykułu opublikowanego w Americal Journal of Clinical
Nutrition podważają powszechnie panujące przekonanie, że
to nadmierna ilość spożywanego jedzenia prowadzi do otyłości.
Ich zdaniem model bilansu energetycznego, zgodnie z którym nadwaga
i otyłość pojawiają się, gdy pobieramy więcej energii niż wydatkujemy,
zawiera liczne błędy. Proponują stosowanie modelu węglowodanowoinsulinowego, zgodnie z którym nadwagę i otyłość powoduje to,
co jemy, a nie ile jemy.
Zgodnie ze stosowanym obecnie modelem bilansu energetycznego
zachęca się do spożywania mniejszych ilości pokarmów i większej
aktywności fizycznej. Jednak działania takie nie przynoszą skutku,
a osób z nadwagą i otyłych jest coraz więcej. Jak mówią autorzy
wspomnianego artykułu, model bilansu energetycznego bierze
pod uwagę podstawy fizyki, bez uwzględniania biologicznych
mechanizmów prowadzących do przybierania na wadze. Dlatego też
zaproponowali model węglowodanowo-insulinowy, zgodnie z którym
ważniejsze jest to co jemy, a nie ile jemy. Ich zdaniem bowiem epidemia
otyłości spowodowana jest częściowo przez hormonalną reakcję
na zmianę jakości pożywienia, a w szczególności na obecność w dużych
ilości cukru i wysoki indeks glikemiczny pokarmów, co prowadzi
do zmian w metabolizmie.q
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v Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiadają
misję do Wenus
Zjednoczone Emiraty Arabskie mają coraz większe
ambicje kosmiczne. Tamtejsza agencja kosmiczna
ogłosiła właśnie, że w 2028 roku wyśle misję badawczą
do głównego pasa asteroid. W ciągu 12 kolejnych
lat pojazd odwiedzi Wenus i 7 obiektów z pasa.
Jak poinformował premier i wiceprezydent ZEA, szejk
Muhammad bin Raszid Al Maktum, w połowie 2028
roku misja przeleci w pobliżu Wenus, skorzysta z jej
asysty grawitacyjnej, podąży z powrotem w kierunku
Ziemi, minie naszą planetę i poleci do głównego
pasa asteroid, znajdującego się pomiędzy Marsem
a Jowiszem.
Zjednoczone Emiraty Arabskie są kosmicznym
debiutantem, ale podbój kosmosu kraj zaczął z wielkim
przytupem. W ubiegłym roku wystrzelił pierwszą
arabską misję międzyplanetarną na Marsa, a w lutym
bieżącego roku umieścił orbiter Hope na orbicie
Czerwonej Planety. W ten sposób niewielki kraj
dołączył do elitarnego grona, w którym znajdują się
USA, Rosja, Unia Europejska i Indie. Dzień po ZEA swój
pierwszy pojazd na orbicie Marsa umieściły Chiny. q

v Literacki Nobel 2021 dla uchodźcy z Zanzibaru
Abdulrazak Gurnah został uhonorowany tegoroczną
Nagrodą Nobla z literatury za bezkompromisowe i pełne
współczucia badanie skutków kolonializmu i losu
uchodźcy pomiędzy kulturami i kontynentami. Ten szerzej
nieznany pisarz z Zanzibaru jest emerytowanym
wykładowcą literatury angielskiej i postkolonialnej
na brytyjskim University of Kent.
Gurnah opublikował dziesięć powieści i liczne krótkie
opowiadania. Głównym tematem jego twórczości
jest los uchodźcy. Nic zresztą dziwnego, gdyż sam
jest uchodźcą. Urodził się w 1948 roku na Zanzibarze.
W grudniu 1963 roku Zanzibar, w sposób pokojowy,
przestał być protektoratem Wielkiej Brytanii.
Brytyjczycy przygotowali grunt pod sprawowanie przez
mieszkańców Zanzibaru samodzielnych rządów. Miał on
być częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, monarchią
konstytucyjną rządzoną przez sułtana. Jednak miesiąc
później sułtan został obalony, sułtanat zastąpiła Ludowa
Republika Zanzibaru i Pemby, a rządzący socjaliści
zaczęli prześladować i mordować Arabów
i Hindusów. Gurnah należał
do prześladowanej mniejszości.
Po ukończeniu szkoły, w wieku
18 lat, porzucił rodzinę
i uciekł z Zanzibaru. Wrócić
tam mógł po 18 latach.
Zgodzono się, by przyjechał
zobaczyć się z umierającym
ojcem. q

Foto: Adobe Stock, mateirały prasowe

v We Wrocławiu pracują nad biodegradowalnym kaskiem rowerowym

