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Absolwenci Szkoły Letniej 
Liderów to osoby wyróżniające się 
pracą społeczną na rzecz lokalnych 
społeczności, które dzięki udziałowi 
w szkoleniach Fundacji Inicjatyw 
Młodzieżowych dodatkowo podno-
szą swoje kompetencje oraz umiejęt-
ności z zakresu podstaw ekonomii, 
przedsiębiorczości, wiedzy o pań-
stwie i stają się lepszymi liderami. 

Podczas tegorocznej edycji 
Szkoły Letniej Liderów wykładowca-
mi były osoby, które na co dzień są 
liderami zespołów, departamentów 
oraz instytucji. Do grona osób, które 
dzieliły się swoją wiedzą oraz do-
świadczeniami podczas tegorocznej 
edycji, dołączają: 

• Bogdan Rymanowski – dzienni-
karz Polsatu, 
• Bartosz Marczuk – wiceprezes 
zarządu Polskiego Funduszu Roz-
woju, który mówił o roli państwa 
w rozwoju biznesu, 
• Mariusz Drozdowski – dyrektor 
Departamentu Zarządzania Łań-
cuchem Dostaw w KGHM, prowa-
dzący zajęcia ze strategii rozwoju 
organizacji,

• Marta Kakowska-Kapusta i Pa-
weł Charążka – dyrektorzy Banku 
Gospodarstwa Krajowego, którzy 
opowiedzieli o wyzwaniach skutecz-
nych liderów,
• Antoni Rytel – wicedyrektor po-
gramu GovTech Polska w Kancelarii 
Premiera Rady Ministrów podzielił 
się wiedzą o tym, jak zmodernizo-
wać administrację publiczną. 

Liderzy uczestniczyli również 
w zajęciach warsztatowych ze szkole-
niowcami z Akademii Retoryki Igora 
Zalewskiego (Hubertem Krzyża-
nowskim, Jakubem Podgajnikiem 
oraz Krzysztofem Bułą), odkrywając 
w sobie nie tylko siłę argumentacji, 
ale również poznając swój głos oraz 
zasady jego emisji – wszak dobry 
lider to taki, który musi dbać o na-
rzędzie swojej pracy. 

Zajęcia miały na celu przede 
wszystkim ukazanie wartości, jaką 
jest przewodzenie grupie ludzi. 
Podczas takiej pracy napotyka się na 

wiele problemów, ale są one nieodłą-
czoną częścią pracy każdego lidera. 
Zajęcia z mentoringu, zasad argu-
mentacji to wezwanie absolwentów 
ALRP do konkretnego, umiejętnego 
działania z osobami ze swoich orga-
nizacji. Sztuką jest dobra organiza-
cja czasu, ale również zauważanie 
problemów drugiego człowieka.

Podczas Szkoły Letniej Lide-
rów nie zabrakło również rozmów 
o wyzwaniach, jakie stoją dziś przed 
organizacjami oraz liderami. Po 
okresie pandemii COVID-19, która 
wstrzymała działalność stacjonarną 
organizacji, jest ich bardzo wiele. 
To właśnie dzięki temu, że z całej 
Polski na pięć dni zjechały się osoby, 
które na co dzień dostrzegają różne 
problemy tych środowisk, nasi absol-
wenci powrócili do sowich małych 
ojczyzn z przekonaniem, że nie 
warto się teraz poddawać – przecież 
wszyscy wierzymy, że normalność 
jeszcze powróci! 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
partnerów: Totalizatora Sportowego, KGHM 
Polska Miedź, Fundacji PKO Banku Polskiego 
oraz Fundacji BGK. 

2   wrzesień 2021 

VI edycja Akademii 
Liderów RP za nami! 

W dniach 25–29 sierpnia 2021 r. w Warszawie odbyła się kolejna edycja Szkoły Letniej Liderów, 
która jest zwieńczeniem edukacji w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Do grona 
absolwentów ALRP dołączyło 37 osób z całej Polski.
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Odpoczynek  
      naszych czasów 

telefonu i internetu? Zostawia się możliwość 
wykonania telefonu dziennie, w największym 
rygorze bez dostępu do wirtualnego świata 
żyje się przez cały czas trwania wyjazdu.

A ty? Podziwiasz zachody słońca na żywo 
czy robisz zdjęcia, by później oglądać je z tele-
fonu? Jesz obiad z przyjaciółmi czy robisz naj-
pierw zdjęcie, wrzucasz je na Insta, oznaczasz 
znajomych – bo przecież MUSISZ wrzucić to 
SZYBKO – i dopiero później zatapiasz zęby 
w nieco chłodnawej pizzy?

Cieszmy się miesiącem dodatkowego od-
poczynku od nauki (a co za tym idzie – zin-
tensyfikowanego użytkowania elektroniki), 
w końcu marzyliśmy o tym, będąc młodszy-

W
rzesień. Czas wyjątkowy 
w życiu studentów. O ile 
obyło się bez poprawek 
z poprzedniego seme-
stru, można cieszyć mie-
siącem wakacji dłużej. 

Od czerwca ze zdzi-
wieniem przyglądam się 
social mediom, szcze-
gólnie Instagramowi. 
Influencerzy/celebryci/
gwiazdy wrzucają zdję-
cia z wyjazdów. Bardzo 
dużo, bo przecież są 
w bardzo ładnych miej-

scach i bardzo muszą to wszystkim pokazać. 
Pewna kobieta, znana z podróżowania 

przez cały rok, wrzuca post z podpisem w du-
chu: „pracoholicy, wrzućcie na luz, wszystkim 
należy się odpoczynek. Skończmy prześciga-
nie się w tym, kto wrzuci najlepsze zdjęcia. 
W ubiegłym roku tyle siedzieliśmy przed 
ekranami, czas, by odłożyć smarfony i ce-
lebrować życie!”. Brzmi całkiem sensownie, 
prawda? Tylko dlaczego ta sama influencerka 
nie rezygnuje z dodawania 20 stories dziennie 
i kilku postów tygodniowo? 

Inny przykład: ekipa znajomych z „medial-
nego świata” wyjechała razem na wczasy. Jed-
na osoba wrzuca zdjęcie, druga je udostępnia 
u siebie i komentuje, pierwsza znów repostuje 
u siebie, oznaczając przy tym trzecią. Obser-
watorzy zatem mają ten sam kontent z kilku 
różnych kont. Choć i tak dziwniejsze jest to, 
że wspomniani bohaterowie nie odpowiedzą 
sobie na zaczepny komentarz na żywo, twarzą 
w twarz, bez pośrednictwa szkiełka i tysięcy 
obserwujących. 

Wiecie, że są już organizowane specjalne 
turnusy, których celem jest odcięcie się od 

Aleksandra Klimkowska
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oczekiwać od filmu potępienia 
nowych mediów czy diagnozy naj-
nowszych chorób cywilizacyjnych, 
ale czułość i pobłażliwość twórców 
względem nowoczesnej bohaterki 
jest być może zdrowszą, bardziej ade-
kwatną odpowiedzią na te problemy.

formułę, aby zwiększyć komercyjny 
potencjał filmu, ale efekt wydaje się 
skrótowy i akcydentalny.

występ w programie śniadaniowym. 
Nie są to łatwe dni, bo niedawno 
Sylwia żaliła się followersom na 
samotność, a teraz, jakby na ironię, 
niepokoi ją towarzystwo stalkera. 
W dodatku dzień przed programem 
Sylwia opuszcza swoje homogeniczne 
otoczenie, by odwiedzić zdystanso-
waną emocjonalnie matkę (Aleksan-
dra Konieczna).

Podczas wizyty na blokowisku 
matki orientujemy się, że twórcy, 
w tym szwedzki reżyser Magnus von 
Horn, mają świetne oko do polskiej 
codzienności i chodzi tu nie tylko 
o przyprawiające o déjà vu boazerie 
mieszkania matki czy wypolerowane 
środowisko Sylwii, ale też o wąskie 
grono mieszkańców tego świata. 
Wąskie, ponieważ „Sweat” to film 
ściśle skupiony na swojej bohaterce 
i minimalny w konstrukcji. Twórcy 
powściągliwie pozostają bliscy rze-
czywistości i nie fabrykują wybuja-
łych wątków ani zbyt definitywnej 
puenty. Niektórzy widzowie mogą 

wym, w którym wypatruje pożarów, 
na chłopca (Finn Little), którego 
ojciec został zamordowany, ponieważ 
wykrył pewne nieprawidłowości jako 
księgowy. Teraz te zapisane tajem-
nice nosi jego syn, na którego tropie 
są dwaj najemnicy (Nicholas Hoult, 
Aidan Gillen). Mężczyźni podpalają 
las, aby wypłoszyć chłopca, a także 
zmuszają lokalnego policjanta do 
pomocy (Jon Bernthal). Z kolei Han-
nah zrobi wszystko, żeby chłopca 
uratować. 

Chociaż Sheridan zmierzył się 
z idealnie dopasowanym do siebie 
materiałem, zaskakuje nas nie-
chlujną egzekucją wątków, tanimi 
zwrotami akcji i przede wszystkim 
niewykorzystanym potencjałem 
bohaterów. „Ci, którzy życzą mi 
śmierci” mogłoby sprawdzić się jako 
film w duchu kina akcji lat 90., które 
przypomina, aczkolwiek nawet od-
bierane na tych warunkach nie jest 
w pełni satysfakcjonującym dzie-
łem. Być może Sheridan próbował 
rozszerzyć wypracowaną przez siebie 

G łośna polska produkcja 
o trenerce fitness, a zarazem 
internetowej influencerce 
obiecuje wgląd w kulisy życia 

gwiazdy mediów społecznościowych. 
Jak mówi sama bohaterka filmu 
Sylwia, odgrywana przez Magdale-
nę Koleśnik, internetowa sława ma 
swoją mroczną stronę. Nietrudno 
domyślić się, że tą stroną mogą być 
mniej udane życie prywatne, ciągła 
presja czy chorobliwie obsesyjni 
fani. Tak właśnie jest w „Sweat”, ale 
rozwinięcie tych wątków czy nuta, 
która wybrzmiewa w konkluzji filmu, 
są bardziej zaskakujące.

Sylwia porusza się między 
galeriami handlowymi, modnymi 
lokalami, siłownią i swoim aparta-
mentem. Co chwilę transmituje do 
sieci treningi, porady, wizerunek psa 
Jacksona, rekomendacje produktów 
sponsorów, a przede wszystkim 
swoją ostentacyjnie pozytywną 
personę. Kilka dni, podczas których 
ją poznajemy, mija w oczekiwaniu na 

T aylor Sheridan zasłynął 
w 2015 jako scenarzysta 
„Sicario” z Emily Blunt w roli 
poddanej próbie agentki FBI. 

W następnym roku oparte na jego 
scenariuszu „Aż do piekła” zostało 
przyjęte równie dobrze. Wkrótce 
Sheridan z sukcesem zadebiuto-
wał jako reżyser „Wind River. Na 
przeklętej ziemi”, a niebawem 
miał już na koncie także własny 
serial „Yellowstone”. Na tle tej serii 
świetnie przyjętych produkcji gorzej 
wypadają tegoroczne dzieła podpisa-
ne nazwiskiem Sheridana. Pierwsza 
z nich to adaptacja powieści Toma 
Clancy’ego („Bez skrupułów”), której 
scenariusz Sheridan jedynie popra-
wiał, druga to natomiast najnowszy 
film z Angeliną Jolie w roli głównej.

„Ci, którzy życzą mi śmierci” to 
adaptacja powieści o tym samym ty-
tule. Po pewnych zmianach opowieść 
idealnie wpasowała się w dorobek 
filmowca – przynajmniej w zarysie. 
Odgrywana przez Jolie strażaczka 
Hannah natrafia w parku narodo-

CI, KTÓRZY ŻYCZĄ MI ŚMIERCI
REŻ. TAYLOR SHERIDAN,  
PROD. KANADA, USA, 109 MIN
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SWEAT
REŻ. MAGNUS VON HORN,  
PROD. POLSKA, SZWECJA, 100 MIN

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski
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kolejnego albumu, zatytułowanego „Problem 
z wiernością”. Wtedy postawiliśmy wszystko na 
jedną kartę i graliśmy dużo koncertów.

Czy są już jakieś plany dotyczące no-
wego albumu? Po przedostatniej płycie 
na kolejną czekaliśmy trzy lata. Ostatnią 
nagrałeś w 2017 roku, tak więc wnioski 
nasuwają się same...

Nie mam pojęcia, kiedy powstanie kolejna 
płyta. Teraz przyszedł koronawirus, który po-
psuł wszystkie plany i skutecznie uniemożli-
wił planowanie czegokolwiek. Jak skończy się 
pandemia, można powiedzieć, że ze wszyst-
kim trzeba będzie zaczynać od zera. Myślę 
za to nad pewnym albumem podsumowują-
cym te ostatnie dziesięć lat. Niekoniecznie na 
nośniku fizycznym. Chciałbym nagrać płytę 
akustyczną. Koncertowe, bardziej kameralne 
wersje moich utworów. Mam nadzieję, że uda 
się to zrobić jeszcze w tym roku.

„Czas najlepszy w życiu” – czuć, że jest 
to płyta pisana od serca. Nie miałeś obaw, 
decydując się na tak osobisty album?

Na tej płycie faktycznie znajduje się wie-
le osobistych historii z mojego życia. Najwię-
cej ze wszystkich moich dotychczasowych al-
bumów. Wiem, że w związku z tym zdania na 
jej temat są podzielone. Jedni lubią ją trochę 
mniej, drudzy uważają ją za najlepszą pośród 
tych, które nagrałem. Ja jestem naprawdę 
zadowolony z końcowego efektu, jaki udało 
nam się osiągnąć.

W jednym z wywiadów wspominałeś, 
że chciałeś zrobić coś w stylu „Disinte-

Janek Samołyk to wrażliwy, niezwykle utalentowany muzyk z Wrocławia. We wrześniu mija 11 lat 
od wydania jego pierwszego albumu. Wokalista i gitarzysta opowiedział nam o swojej współpracy 
ze słynnym brytyjskim producentem Markiem Wallisem i trasie koncertowej w Chinach.

Janek Samołyk – 
z Wrocławia do Chin

Kamil Kijanka

Nawet w najciemniejszym i najdłuższym 
tunelu musi być na końcu jakieś światełko.

Kamil Kijanka: We wrześniu minęło 
dziesięć lat od ukazania się Twojego pierw-
szego długogrającego albumu. Jak ocenił-
byś tę ostatnią dekadę?

Janek Samołyk: Na pewno jestem dum-
ny z tego, co udało mi się osiągnąć. Nagranie 
czterech płyt z premierową muzyką, a w za-
sadzie to pięciu, licząc tę nagraną w duecie 
Sam&Bart, to naprawdę niezły wynik. Naj-
ważniejsze, że słuchając ich po czasie, nie czu-
ję jakiegoś wstydu. (śmiech) Miałem wielką 
ochotę uczcić tę rocznicę. Niestety, sytuacja 
na świecie pokrzyżowała te plany. Pomyślimy 
o trasie koncertowej na jedenastolecie...

A który moment uznałbyś za przełomowy? 
Czy zdarzeniem, które pozwoliło przeisto-
czyć plany o profesjonalnym muzykowaniu 
w rzeczywistość, było wyróżnienie na OFF 
Festivalu?

Myślę, że tak. Już w czasach szkoły średniej 
grałem w różnych zespołach, pisałem piosenki 
i marzyłem o prawdziwej karierze. Później za-
łożyłem konto na MySpace i wrzucałem swoje 
kompozycje. Wśród nich była piosenka „Don't 
think too much”, która, jak się okazało, zrobiła 

dobre wraże-
nie i pozwoli-
ła mi wygrać 
konkurs de-
biutów na OFF 

Festivalu. Pozwoliło mi to uwierzyć, że mimo 
początkowych niepowodzeń być może ta droga 
ma sens. Wyróżnienie to umożliwiło mi nagra-
nie płyty „Wrocław”. Był to niewątpliwie bar-
dzo ważny moment, ale takim przełomowym 
krokiem ku profesjonalizmowi było nagranie 
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Poprosiłem basistę, by zaśpiewał mi coś po włosku, 
bym mógł potem spróbować skopiować jego akcent.

wo polskie spółgłoski się uwydatniały. Zna-
leźliśmy jednak pewne rozwiązanie. Osta-
tecznie Mark przygotował mix, natomiast na 
etapie masteringu wokal został przygotowa-
ny przez kogoś innego. 

Cofnijmy się do przełomu 2011/2012 
roku i trasy koncertowej w Chinach. W jaki 
sposób udało się to zorganizować?

Najpierw w Chinach pojawił się zespół 
Iowa Super Soccer z Mysłowic, z którym zna-
my się od lat. Dostał tam nawet nagrodę i zo-
stał zaproszony ponownie. Najpierw zostało 
to zorganizowane przez Polaków mieszkają-
cych w Chinach, drugi raz już przez samych 

C h i ń c z y k ó w, 
którzy chcieli 
poszerzyć skład. 
Dzięki temu 
miałem szan-

sę tam wystąpić. Pamiętam, że pomagaliśmy 
sobie wtedy nawzajem. Ja grałem na gitarze 
utwory Iowa Super Soccer i śpiewałem w chór-
kach, a członkowie grupy z Mysłowic wspo-
magali mnie przy moich kompozycjach.

Czy były jakieś nietypowe sytuacje 
podczas tej trasy? Coś Cię zaskoczyło?

Na pewno zapach chińskiego oleju jest 
bardzo intensywny i zupełnie inny od tego 
znanego w Europie. Czuć go nawet po powro-
cie z podróży. Chińczycy bardzo lubią jedze-
nie smażone na ulicznych straganach. Przy-
zwyczajenia kulinarne zdecydowanie różnią 
się od naszych. 

Pamiętam jedną bardzo elegancką, nie-
zwykle dystyngowaną panią, która z wielkim 
zaangażowaniem pałaszowała kurze nóżki 
na patyku. To musi chyba być u nich jakiś 
przysmak. 

Przeżyłem także pewnego rodzaju szok 
kulturowy, gdy zwróciłem uwagę, że ludzie 
plują tam na ulicy bez żadnego skrępowania. 
Pamiętam też częstą obecność służb porząd-
kowych w terenie i latające wojskowe samo-
loty nad miastami. Gdyby u nas było to na 
taką skalę, pomyślelibyśmy, że wprowadzo-
no stan wyjątkowy.

A jak zachowywała się chińska 
publiczność?

Była naprawdę bardzo fajna! Nie widzia-
łem tutaj większej różnicy między nimi a Eu-
ropejczykami. Czuć było ich fascynację Zacho-
dem. Nawet jeśli nie byliśmy za bardzo znani, 
to i tak mnóstwo osób przychodziło na nasze 
koncerty. Wtedy też pierwszy raz zobaczyłem 
swoją twarz na ogromnym billboardzie. Moż-
na się było poczuć jak gwiazda. (śmiech)

Może nie w najbliższym czasie, ze wzglę-
du na ostatnie wydarzenia, ale w przyszło-
ści życzę Ci kolejnej trasy koncertowej 
w Chinach. Czego życzyć poza tym?

Końca pandemii koronawirusa i wielu 
koncertów.

gration” The Cure. Jeśli miałbym upa-
trywać tu jakichś podobieństw, to przy-
chodzi mi na myśl płyta „Faith”. Tak jak 
tam, tak i u Ciebie z ciemności wychodzi 
światełko w tunelu na lepsze jutro. Trze-
ba tylko wierzyć...

Zawsze trzeba wierzyć, że będzie lepiej. 
Chyba nie potrafiłbym napisać piosenki, w któ-
rej nie byłoby choćby cienia nadziei na lepsze 
jutro. Nawet w najciemniejszym i najdłuższym 
tunelu musi być na końcu jakieś światełko.

Nagrałeś także jedną z piosenek w języ-
ku włoskim. Skąd ten pomysł?

Miałem melodie i akordy, ale jeszcze nie 
miałem tekstu. 
Kiedy próbowa-
łem po polsku 
– brzmiało zbyt 
d e p r e s y j n i e , 
a kiedy po angielsku – nie podobało mi się. 
Włoskiego tak naprawdę nigdy na serio się nie 
uczyłem, choć miałem moment, że próbowa-
łem. Znam za to kilka piosenek po włosku ze 
zrozumieniem i kojarzę trochę słów. Zaczą-
łem więc ze słownikiem w ręku trochę kombi-
nować, ale wiedziałem, że będę potrzebował 
pomocy. Piosenkę pomógł mi napisać Robert 
Pękala z Dust Blow. Świetny gitarzysta, który 
po części wychowywał się we Włoszech. Poza 
tym grałem kiedyś trasę koncertową razem 
z Erlend Øye z zespołu Kings of Convenience 
i on miał w składzie dwóch muzyków z Włoch 
– perkusistę i basistę. Bardzo fajni ludzie, 
utrzymujemy zresztą kontakt do dziś. Ten 
basista śpiewał też chórki, więc poprosiłem 
go, by zaśpiewał mi coś po włosku, bym mógł 
potem spróbować skopiować jego akcent. 
(śmiech) I tak rzeczywiście się stało.

Nad ostatnim albumem pracowałeś 
także z Markiem Wallisem. Producentem, 
z którego usług korzystali tacy giganci jak 
U2 czy The Smiths. Jak do tego doszło?

Mark Wallis pracował przy kilku płytach, 
które bardzo lubię, dlatego pomyślałem, że 
mógłby mi pomóc. Przede wszystkim bardzo 
cenię jego pracę, którą wykonał z takimi ze-
społami jak The Go-Betweens, The Stranglers 
czy przede wszystkim The LA’s. Zwróciłem 
się do niego, czy mógłby pomóc przy piosen-
ce „Ślad”. Pracując nad albumem, wszyscy 
w zespole mieliśmy takie poczucie, że jest to 
kompozycja wyjątkowa. Mark się zgodził i – 
co było dla nas szczególnie miłe – piosenka 
bardzo mu się spodobała. Nie obyło się jednak 
bez pewnych problemów.

Jakich?
Mark początkowo nie wiedział, jak zabrać 

się za produkcję i mix polskiego wokalu. Te 
wszystkie nasze „ś,ć,dź” sprawiały sporo kło-
potów. Nikogo nie powinno dziwić stwierdze-
nie, że jest on osobą niezwykle profesjonalną. 
To, w jaki sposób pracuje nad ścieżką wokalu, 
powodowało jednak, że wszystkie nasze typo-
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Codzienne życie pod okupacją

(fizycznej i psychicznej) mieli być 
Polacy, tym większą kontrolę można 
było nad nimi sprawować. 

JEDZENIE
Królowały zupy, ale w wersji 

wegetariańskiej – dostawy mięsa 
były mocno ograniczone.  Powszech-
ne było fałszowanie produktów – do 
chleba dodawano trocin, marmoladę 
robiono z buraków. Przemycano 
jedzenie ze wsi do miast, podrabiano 
kartki (to dzięki nim można było 
robić zakupy – brzmi jak bliższy nam 
na osi czasu PRL, prawda?). 

Na wsi obowiązywały kontyn-
genty – przymusowe, stałe dostawy 
określonej liczby wybranych produk-
tów rolnych. 

Obniżenie realnej wartości pie-
niądza i problemy ze znalezieniem 
zatrudnienia były przyczyną ubó-
stwa większości Polaków i codzien-
nych problemów w zapewnieniu 
podstawowych produktów. 

PRACUJ POWOLI
Aby mieć za co żyć, trzeba praco-

wać. Podczas wojny ta zasada się nie 
zmieniła. PPP zachęcało do bardzo 
wolnej pracy, tak aby nie przyczyniać 
się jako społeczeństwo do bogacenia 
się Niemców. Na murach malowa-
no żółwie – symbol wspomnianej 
powolnej pracy. 

Wielu Polaków wysłano na roboty 
przymusowe do III Rzeszy, część 
wyjeżdżała dobrowolnie, niektórzy 
zostawali szmalcownikami – ludźmi, 
którzy w nadziei na nagrodę, zdradza-
li kryjówki Żydów. Należy podkreślić, 
że tego typu negatywne postawy mia-
ły wymiar wyłącznie indywidualny.

polskie szkolnictwo, zabronione było 
również posługiwanie się językiem 
polskim. Dostęp do edukacji na 
poziomie podstawowym (oczywiście 
w języku niemieckim) zapewniono 
nielicznej części młodych Polaków. 

W Generalnym Gubernatorstwie 
zamknięto szkoły szczebla średniego 
i wyższego, pozostawiono jedynie 
szkoły podstawowe oraz niektóre 
zawodowe. Na szczęście działali 
ludzie, którzy angażowali się w tajne 
nauczanie. 

CZYTELNICTWO WIĘKSZE NIŻ DZIŚ
Z literatury światowej królowało 

„Przeminęło z wiatrem”, czytelnicy 
porównywali historię przedstawioną 
w trakcie wojny secesyjnej do tej, 
w której znaleźli się sami. Literatura 
polska – w szczególności autorstwa 
Sienkiewicza – pozwalała zachować 
ducha walki, pokrzepiała serca, pod-
trzymywała patriotyzm i umożliwiała 
przeniesienie się do spokojniejszych 
miejsc przynajmniej w wyobraźni. 

Ogromna część propagandy 
drukowana była w magazynach. 
Polscy czytelnicy tytuły dostęp-
ne w oficjalnym obiegu nazywali 
gadzinówkami. Kupowali je w dużej 
mierze bynajmniej nie do czytania, 
a jako substytut… papieru toaletowe-
go. Nielegalnych tytułów wydawano 
ok. 1400, wybór był zatem spory.

SPORT TO… ŚMIERĆ
W trakcie okupacji zakazana 

była również praca nad polepsza-
niem kondycji fizycznej. O legal-
nych treningach można było zatem 
zapomnieć. Z perspektywy okupanta 
miało to sens – w im gorszej kondycji 

P olscy cywile w trakcie okupacji 
przyjmowali różne postawy. 

Mimo tego, że początkowo 
Niemcy kreowali się na przy-

jaznych Polakom, nasi rodacy na każ-
dym kroku drżeli o życie własne oraz 
bliskich. Kulka wymierzona z ręki 
hitlerowców mogła być dosłownie za 
wszystko: słuchanie radia, zerwanie 
propagandowego plakatu czy sprze-
dawanie produktów żywnościowych. 

W grudniu doszło do tzw. 
zbrodni w Wawrze, czyli rozstrze-
lania ponad 100 losowo wybranych 
mężczyzn w ramach zemsty za 
przypadkowe zastrzelenie dwóch 
niemieckich żołnierzy.

TYLKO ŚWINIE SIEDZĄ W KINIE
Zapewne słyszeliście o tym haśle 

wypisywanym na murach miast. Co 
oznaczało? Urząd propagandy nie 
ograniczał dostępnych filmowych 
produkcji do jednego gatunku. Moż-
na było obejrzeć filmy sensacyjne, 
przygodowe, nawet erotyczne. Tytuły 
były dostępne do momentu zawarte-
go w nich przekazu wychwalającego 
naród niemiecki. 

Chodzenie do kina było bardzo 
źle widziane przez Polskie Państwo 
Podziemne, szczególnie przez to, że 
dochód z biletów przeznaczany był 
na utrzymywanie okupanckiej armii. 
Co jakiś czas żołnierze PPP gazowali 
sale kinowe – widzowie wychodzili 
z nich zapłakani. 

EDUKACJA ZAKAZANA
Polaków w latach wojny po-

zbawiono praktycznie możliwości 
edukacji. Na terenach wcielonych 
do Rzeszy całkowicie zlikwidowano 

1 września 1939 roku Niemcy wkroczyli na ziemie polskie, po 17 września tereny wschodnie 
zajęli Sowieci. Pochylamy się nad codziennością cywili w tamtych zatrważających czasach 
i bohaterstwie naszych rodaków. 

Czy to serce pękło?  
Wojenni bohaterowie codzienności

Aleksandra Klimkowska
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Jak Polacy ratowali Żydów?

Poezja wojenna

P olska była w okresie mię-
dzywojennym największym 
skupiskiem ludności żydow-
skiej w Europie. Szacuje się, 

że 1 września 1939 r. w Polsce żyło 
ok. 3,47 mln Żydów, co stanowiło 
ok. 10% ogółu ludności państwa 
polskiego. 

Polska była jednym z kilku kra-
jów okupowanej Europy, w którym 
oficjalnie za pomoc Żydom groziła 
kara śmierci. Kara ta zresztą groziła 
nie tylko tym, którzy aktywnie 
pomagali, lecz także tym, którzy 
wiedzieli o miejscu ich ukrycia i nie 
informowali o tym władz niemiec-
kich. Nierzadko stosowano też 
zasadę odpowiedzialności zbiorowej 
– kara spotykała nie tylko osobę, 
która udzieliła pomocy Żydowi, ale 
i jego rodzinę czy sąsiadów.

To właśnie Polaków jest najwięcej 
(ponad 6 tys.) pośród osób uhono-
rowanych medalem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata. Współcze-
sne szacunki podają liczbę Żydów 
polskich, ofiar Holokaustu na ok. 2,9 
mln–3 mln, a ocalonych na ok. 30 
tys.–35 tys. osób.

Krzysztof Kamil Baczyński

ELEGIA O... [CHŁOPCU POLSKIM]

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, 
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.
 
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, 
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, 
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
 
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut — zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Tadeusz Różewicz

OCALONY

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

IRENA SENDLEROWA 
Ważną rolę w historii odegrała 

Irena Sendlerowa. Jej ojciec Stani-
sław był lekarzem, a jego pacjentami 
byli ubodzy chłopi i Żydzi, których 
leczył za darmo. Rodzice nie sepa-
rowali Ireny od innych, dzięki temu 
nasza bohaterka w trakcie zabaw 
z rówieśnikami nauczyła się mówić 
w jidysz. Do wybuchu wojny Sendle-
rowa pracowała w wydziale opieki 
zarządu miejskiego, gdzie zajmowała 
się biedotą, głównie żydowską. Kiedy 
nadeszło najgorsze i zaczęto tworzyć 
getta, kobieta długo nie zwlekała 
z działaniami. Razem z zaufanymi 
ludźmi organizowała paczki, fałszo-
wane dokumenty. 

Przy wsparciu polskiego rządu 
w Londynie udało się powołać do ży-
cia organizację „Żegota”, która w zor-
ganizowany sposób zaczęła pomagać 
Żydom. W samej Warszawie „Żegota” 
opiekowała się ok. 4 tys. osób, w tym 
kilkuset dziećmi żydowskimi. 

W pomoc Żydom aktywnie 
włączyli się także niektórzy przed-
stawiciele Kościoła katolickiego.  
Kiedy w gettach było już naprawdę 

źle, zaczęto wyprowadzać z nich 
dzieci, co było bardzo niebezpieczne 
i groziło śmiercią. Po akcji zakoń-
czonej sukcesem dziecko dostawało 
zaświadczenie z kościoła o chrzcie 
w obrządku katolickim, uczone języ-
ka i modlitw. 

Irena Sendlerowa została aresz-
towana przez Gestapo nad ranem 21 
października w swoim mieszkaniu. 
Jej nazwisko wydała Niemcom aresz-
towana właścicielka pralni, w której 
znajdował się jeden z punktów 
konspiracyjnych spotkań. Podczas 
rewizji Niemcy nie znaleźli kartoteki 
uratowanych dzieci. „Żegota” zdołała 
uratować Sendlerową, wpłacając 
wysoką łapówkę, dzięki której 13 
listopada 1943 kobieta została pusz-
czona wolno. Po uwolnieniu konty-
nuowała konspiracyjną działalność 
w „Żegocie”. 

Bohaterka nigdy nie wskazała 
konkretnej liczby dzieci, które urato-
wała. Twierdziła, że było ich za mało 
i że w czasie wojny można było ocalić 
więcej Żydów. W latach 2007 i 2008 
jej kandydatura została zgłoszona do 
Pokojowej Nagrody Nobla.
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ZAWIEPRZYCE
Zawieprzyce to nieduża wieś nad 
Wieprzem, gdzie wakacje spędza-
ła Maria Curie-Skłodowska. Na 
skarpie Wieprza obok ruin pałacu 
zachowały się obiekty z XVII–XIX 
wieku, takie jak kaplica, oranżeria 
czy brama wjazdowa. Najbardziej 
ciekawa jest legenda o ruinach 
dawnego zamku obronnego. Turyści 
chętnie odwiedzają to miejsce ze 
względu na romantyczną scenerię 
ruin zamku i krążącą o nim historię 
miłosną. Dzisiaj po tej okazałej 
budowli pozostały niewielka ilość 
gruzów i wzgórze z krzyżem. 

Z Konceptem 
w Polskę
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ZAMEK W KRUPEM
W okolicy Krasnegostawu znajduje 
się mała wioska Krupe z ruinami 
renesansowego zamku. Budowlę 
rozpoczęto pod koniec XVI w., 
a rozbudowano w latach 1604–1608 
dzięki Pawłowi Orzechowskiemu. 
Po zniszczeniach, jakie dokonały 
wojska kozackie i szwedzkie 
a także pożary, w połowie XVII 
w. zamek częściowo odbudowano. 
Natomiast od drugiej połowy XVIII 

Województwo lubelskie znajduje się we wschodniej Polsce i ma powierzchnię ponad 25 tys. km², 
a siedzibą władz jest Lublin. Jest to malowniczy teren obejmujący m.in. Wyżynę Lubelską, Roztocze 
czy Kotlinę Sandomierską. Te barwne tereny przyciągają swoją atrakcyjnością, a różnorodność 
atrakcji ujmuje turystów.

Lubelskie
 oczami „Konceptu”

Ewelina Makoś

wieku pozostaje on w ruinie. Do dzi-
siaj przetrwały po nim jedynie ślady 
murów oraz fos, a nad oknami moż-
na odnaleźć dekoracje sgraffitowe, 
czyli kolorowe malowidła ścienne. 
Zamek miał kształt czworoboku, 
składało się na niego przedzamcze 
z budynkami gospodarczymi oto-
czone murem i fosą. Do dzisiaj moż-
na usłyszeć w tej okolicy krążącą 
legendę o obecności ducha jednego 
w właścicieli zamku.
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KRAINA LESSOWYCH WĄWOZÓW
Kraina Lessowych Wąwozów 
znajduje się w zachodniej części Lu-
belszczyzny. Jest uważana za jeden 
z najbardziej atrakcyjnych regionów 
turystycznych kraju. Idealne miej-
sce do wypoczynku tworzą przy-
rodnicze obszary lessowe, wąwozy 
i ciekawa architektura. Ceniona 
przez zwiedzających jest również 
obecność uzdrowiska Nałęczów, 
zabytkowy park muzeum Czarto-
ryskich w Puławach czy położony 
nad Wisłą Kazimierz Dolny. Obszar 
ten jest bogaty w wiele szlaków 
turystycznych: pieszych, rowero-
wych, konnych, a nawet spływów 
kajakowych. 

ROZTOCZE
Propozycja dla osób pragnących 
kontaktu z naturą. Jest to idealne 
miejsce do odpoczynku od tury-
styki miejskiej. Z nazwą roztocze 
mogliśmy spotkać się już na lekcji 
geografii w szkole, a kojarzy się ona 
z leśnymi wąwozami, lasami i pola-
mi uprawnymi. Będąc tutaj warto 
wybrać się do Roztoczańskiego 
Parku Narodowego oraz odwiedze-
nia Zwierzyńca. Roztocze ciągnie 
się od Kraśnika po Lwów i zachwyca 
swoją różnorodnością przyrodniczą 
oraz atrakcjami. Jest to najbardziej 
nasłoneczniony obszar w Polsce, 
a stężenie jodu jest tutaj podobne do 
tego nad morzem.

ZAMOŚĆ
Nazywany miastem idealnym lub 
miastem-twierdzą. Założony w XVI 
wieku przez hetmana koronnego 
Jana Zamoyskiego. Zaprojektowany 
natomiast został przez słynnego 
włoskiego architekta Bernarda 
Moranda. W 1992 r. cały zespół 
architektoniczno-urbanistyczny 
został wpisany na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO. Tury-
stów zachwyca przede wszystkim 
wybudowany na planie prostokąta 
renesansowy rynek z okazałymi or-
miańskimi kamienicami i ratuszem, 
który zdobią klasycystyczne schody. 
Zamość wykorzystuje zabytkowe 
budynki do tworzenia nowych 
miejsc kultury, takich jak muzea, 
oraz do organizacji różnorodnych 
atrakcji. Najciekawszym obiektem 
do odwiedzenia może być Muzeum 
Fortyfikacji i Broni Arsenał oraz 
ZOO położone w parku miejskim.

LUBLIN
Jedno z najatrakcyjniejszych miast 
w Polsce, jego klimat i architektu-
ra przyciągają turystów z całego 
świata. Dobrze zachowany renesan-
sowy styl, w jakim zbudowano Stare 
Miasto, ma ślady gotyku, baroku 
i klasycyzmu. Taka różnorodność 
sprawiła, że zabudowa została do-
ceniona tytułem pomnika historii. 
Najcenniejszym zabytkiem jest 
kaplica Trójcy Świętej na wzgórzu 
zamkowym, jej ściany zostały 
pokryte XVI-wiecznymi rusko-bi-
zantyjskimi malowidłami. Jest to 
niezwykłe miejsce, które pamięta 
czasy zawierania Unii polsko-li-
tewskiej w 1569 r. Obiekt został 
wyróżniony Znakiem Dziedzictwa 
Europejskiego. Innymi ciekawymi 
atrakcjami są zespół pałacowo-
-parkowy muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, muzeum wsi lubelskiej 
czy Zalew Zemborzycki.
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Planuj zakupy z wyprzedzeniem. 

Nie bój się wykonywać 
niektórych prac samodzielnie. 

sposób po przelaniu na swój rachu-
nek bankowy.

BOHATER WE WŁASNYM DOMU 
We współczesnych czasach 

trudno o dobrego fachowca – najlepiej 
rozumieją to twierdzenie ci, którzy 
przynajmniej jedno poszukiwanie sto-
larza/malarza/płytkarza lub innego 
specjalisty od spraw tajemnych mają 
już za sobą. Warto jednak rozpocząć je 
nie od stron internetowych wielkich 
firm, ale od poszukiwań w bliskim 
otoczeniu. Wujek, który położył 
płytki całej rodzinie, może i bywa 
irytujący, ale jednak zawsze służył 
pomocą, podobnie jak brat przyja-
ciela. Z wieloma pracami po kilku 
rozmowach i obejrzeniu instruktaży 
umieszczonych w sieci można pora-
dzić sobie samodzielnie albo nawet 
uczynić z nich okazję do spotkania 
z osobami, które są nam bliskie i chcą 
się zaangażować w pomoc na rzecz 
urządzania pierwszego mieszkania.

Meble ogrodowe wykonane 
z palet, malowanie mieszkania połą-
czone z parapetówką lub piknikiem 

na wciąż niegoto-
wym trawniku czy 
też samodzielne 
akrylowanie naroż-
ników to nie tylko 

okazja do zdobycia nowych doświad-
czeń, które najczęściej przydają się 
więcej niż raz w życiu, ale także moż-
liwość wzbogacenia relacji społecz-
nych o nowe okoliczności. Wszakże 
jeśli nawet okaże się, że jesteśmy 
zupełnym antytalenciem w tej dzie-
dzinie, to wiele szkód ma charakter 
odwracalny, a budowlane anegdoty, 
pełniąc niejako funkcję integracyjną, 
usłyszeć można przynajmniej kilka 
razy w roku przy stole. 

Planowanie dużych zakupów 
z wyprzedzeniem pozwala także 
korzystać z takich okazji jak Dzień 
Darmowej Dostawy lub słynne 
Black Friday, które wprawdzie 
przez niektórych sprzedawców jest 
traktowane jedynie jako okazja do 

manipulowania 
cenami, jed-
nakże zarówno 

w dużych, jak i małych sklepach 
czasami właśnie wtedy można upo-
lować prawdziwe perełki. 

BANKOWO-CASHBACKOWE ŁOWY 
Pomimo wielu zmian na ban-

kowym rynku instytucje te wciąż 
przez wielu ludzi kojarzone są głów-
nie w kredytami, pożyczkami i inne-
go rodzaju usługami, które wiążą się 
z utratą pieniędzy, a nie ich nabywa-
niem. Coraz częściej banki oferują 
jednak nie tylko atrakcyjne warunki 
pozwalające zarobić nawet kilka-
set złotych dzięki przetestowaniu 
darmowego konta, ale także kupony 
rabatowe dostępne w aplikacjach 
mobilnych. Dzięki ich aktywowaniu 
zakup mebli lub 
telewizora może 
zostać obniżony 
nawet o kilkana-
ście procent. Rów-
nie ciekawym rozwiązaniem jest 
korzystanie z aplikacji oferujących 
cashback, czyli zwrot określonej 
części poniesionych kosztów. 

W krótkiej perspektywie te 
kilka procent może nie prezentować 
się imponująco, jednakże w per-
spektywie wielokrotnych i dużych 
zakupów, towarzyszących najczęściej 
wyposażaniu pierwszego miesz-
kania, tworzy się niemała kwota, 
którą można wykorzystać w dowolny 

SZAŁ PROMOCJI 
Wyprzedaże, rabaty, zniżki, 

upusty – te energetyzujące hasła 
wbrew pozorom oddziałują nie tylko 
na żądnych wrażeń zakupoholików. 
Liczne promocje znaleźć można 
nie tylko pomiędzy pomidorami 
i marchewką, ale 
także w działach 
meblowym lub 
ze sprzętem AGD i RTV. Większość 
z nich – niekiedy nawet w wersji 
rozszerzonej – pojawia się także 
w sklepach internetowych, które 
kusząc potencjalnych kupujących, 
nakłaniają ich m.in. do zapisania 
się na newsletter, oferując w zamian 
atrakcyjne zniżki na pierwsze zaku-
py lub darmową dostawę. 

Podważających sensowność tego 
typu zakupów oraz prezentujących 
szereg kontrargumentów niedowiar-
ków być może przekonałaby stojąca 
w mojej łazience jakościowo solid-
na, energooszczędna pralka, która 
kosztowała tyle, co paczka chuste-
czek higienicznych, dzięki zakupowi 
pięciu sprzętów w jednym sklepie. 

Zakupowemu oszczędzaniu – 
także w sferze wyposażania pierw-
szego mieszkania – sprzyja plano-
wanie nabycia nowych sprzętów 
z wyprzedzeniem. Ma na to wpływ 
sezonowość określonych produktów, 
które w określonych miesiącach 
będą droższe niż w innych. Chcesz 
zamówić szafę lub regał u stolarza? 
Zrób to późną jesienią lub w czasie 
zimy – nie tylko unikniesz długiego 
oczekiwania na realizację zamówie-
nia, ale także zyskasz przynajmniej 
kilkaset złotych ze względu na to, że 
drewniane meble i tarasy cieszą się 
największą popularnością wiosną 
i latem, przez co ceny wówczas szcze-
gólnie idą w górę. 

W końcu się udało. Mieszkający z Tobą w akademiku irytujący współlokatorzy odeszli w niepamięć, 
podobnie jak poranne oczekiwanie na wolną łazienkę. Jak wyposażyć swoje wymarzone, pierwsze 
mieszkanie i nie stracić przy tym wszystkich oszczędności?

Bohater we własnym domu

Magdalena Maciejewska
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poczucia przynależności do grupy 
ludzi identyfikujących się z naszymi 
poglądami. W czasie pandemii po-
szukiwania rozmaitych wspólnot nie 
należały do najłatwiejszych, czego 
nie można powiedzieć o grupach 
istniejących w mediach społecz-
nościowych. 

SPISKOWCY (NIE)OBALENI 
Prześwietlony przez Ciebie autor 

jest niezależnym i samozwańczym 
specjalistą lub dawnym naukow-
cem, z którego wypowiedziami nie 
chcą być związane dawne miejsca 
jego działalności? Uwielbia cytować 
samego siebie lub podobnych mu 
ekspertów, zadawać pytania i nie 
udzielać na nie odpowiedzi, a jego 
artykuły są silnie nacechowane 
emocjonalnie? Jeśli do tego dzieli 
społeczeństwo na dobrych i złych, 
zaznaczając, kto jest w nim kozłem 
ofiarnym, i podkreślając, że od 
zawsze każdy to wiedział, możesz 
śmiało ominąć jego tekst stanowiący 
kolejną teorię, w myśl której całym 
płaskim światem rządzi banda boga-
tych szaleńców. Możesz jednak także 

próbować 
z nim roz-
mawiać, 
bowiem 
fałszywe 
przeko-

nania i nieprawdziwe próby wyja-
śnienia sobie rzeczy niepożądanych 
znajdują się w głowach niemalże 
każdego z nas.

Pełną wersję artykułu przeczy-
tasz na www.magazynkoncept.pl

Chociaż mało kto lubi mieć wrogów, to z powiedzeniem, w myśl którego trzeba ich znać, zgodzi 
się niemalże każdy. Jeden szalenie nielubiany konkurent to już poważna sprawa, gdy jednak okazuje 
się, że działających na naszą niekorzyść jest więcej, sprawa zaczyna wymykać się spod kontroli…

Na tropie spisku

Magdalena Maciejewska

wuje się podobnie jak linia sugerują-
ca utonięcia w danej części świata? 
Wniosek jest prosty – jedzenie 
sera grozi tragiczną śmiercią, w co 
skłonni będą uwierzyć szczególni ci, 
którzy doświadczyli tego typu trage-
dii w bliskim otoczeniu. Większość 
pseudonaukowych teorii wygląda 
właśnie w ten sposób – przypadkowe 
zbieżności, niechęć do weryfikacji, 
pragnienie uproszczenia otacza-

jącego świata 
i zrozumienia tego, 
co dla większo-
ści niepojęte. To 
wprowadza w życie 
entuzjastów 

teorii spiskowych ład. Pseudonau-
ka, bazując na ludzkim strachu, 
nie tylko przyjmuje charakter tez 
nieomylnych, ale także sugeruje, aby 
za żadne skarby nie ufać systemowi, 
który jest wrogiem numer 1. 

Drugą przyczynę stanowi strach. 
Paniczny lęk przed szczepieniami 
mniej lub bardziej podświadomie 
przekazywany dziecku albo hor-
rendalna obawa przed śmiercią na 
nieuleczalną chorobę, która stanowi 
przyczynę zgonu co drugiego członka 
rodziny, 
będą pro-
wadziły do 
poszuki-
wania od-
powiedzi 
na pytanie, dlaczego lepiej jest się nie 
badać i nie szczepić, czyli uniknąć 
traumatycznego dla danej jednostki 
doświadczenia. 

Kolejnym powodem, dla którego 
wiara w teorie spiskowe od setek 
lat ma się dobrze, jest pragnienie 

KTO TU RZĄDZI?
Rządzący światem masoni, okre-

ślani niekiedy także Illuminatami, 
czyli oświeconymi, rządzą światem, 
który chcą zrewolucjonizować bez 
naszej wiedzy i zgody. Wykorzystują 
do tego zapewne Chemtrails, czyli 
rzekomo zostawiane przez samo-
loty na niebie białe paski, które 
w rzeczywistości są niczym innym 
jak rozpylanymi chemikaliami, które 
pozwalają na 
sprawowanie 
nad nami kon-
troli. Na domiar 
złego wszecho-
taczające nas 
szczepionki – nie tylko te, które 
są związane z wywołaną przez Big 
Pharmę pandemią – przyczyniają się 
do powstawania autyzmu u kolejnych 
pokoleń szprycowanych quasi-me-
dycznymi specyfikami wyłącznie po 
to, by lekarze i farmaceuci mogli się 
bogacić dzięki wymyślaniu kolejnych 
chorób, które w rzeczywistości nie 
istnieją. Nigdy o tym nie słyszałeś? 
W takim razie witamy w tajnym 
świecie, którym od lat rządzi spisek. 
Ba – żeby to jeden! 

W GRUPIE SIŁA 
Zwolennicy teorii spiskowych są 

przekonani, że nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Im tragiczniejsza sytu-
acja, tym większe emocje i potrzeba 
kontroli, a w konsekwencji tym czę-
ściej występujący mechanizm kom-
pensacyjny, czyli szukanie powiązań 
pozwalających łatwiej poradzić sobie 
z trudnościami. Liczba kilogramów 
zjedzonego sera na wykresie zacho-

Zwolennicy teorii spiskowych 
są przekonani, że nic nie 
dzieje się bez przyczyny.

Pseudonauka, bazując na ludzkim strachu, 
sugeruje, aby za żadne skarby nie ufać 
systemowi, który jest wrogiem numer 1. 



Niezbędnik intelektualisty

Józef Chełmoński (1849 - 1914)   „Orka”

obowiązków względem całości, wnet oni sami 
lub ich potomkowie ulegają najstraszliwszym 
klęskom”. Aleksander Świętochowski uważał, 
że szczęście narodu da nam nie „gra w loterię 
wojenną i zagraniczne łaski, lecz ciężka, spo-
kojna i wytrwała praca”. 

PRACA ORGANICZNA 
Idea pracy organicznej była nowym otwar-

ciem po epoce insurekcyjnej. Intelektuali-
ści odkryli swoją misję, zaangażowali się we 
wzmacnianie sił i organizacji polskiego społe-
czeństwa w sytuacji braku własnego państwa. 
Oświata, nauka, kultura i sztuka, kultywo-
wanie tradycji i dobrych obyczajów współ-
życia rodzinnego, modernizacja przemysłu 
i rolnictwa, przedsiębiorczość, tworzenie 
stowarzyszeń i instytucji samopomocowych, 
bankowych i kredytowych, walka z analfabe-
tyzmem, alkoholizmem i marnotrawstwem – 
wszystko to miało uchronić istnienie narodu. 

PAMIĘTAJCIE O POPRZEDNIKACH 
Adam Asnyk najcelniej wyraził ideę po-

zytywizmu, która pozostaje prawdziwa do 
dziś: „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, 
/ Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg; / 
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia 
/ Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia / 
I większym staje się Bóg! […] Każda epoka ma 
swe własne cele / I zapomina o wczorajszych 
snach… / Nieście więc wiedzy pochodnię na 
czele / I nowy udział bierzcie w wieków dzie-
le, / Przyszłości podnieście gmach! / Ale nie 
depczcie przeszłości ołtarzy, / Choć macie 
sami doskonalsze wznieść; / Na nich się jesz-
cze święty ogień żarzy / I miłość ludzka stoi 
tam na straży, / I wy winniście im cześć!” 

Szacunek do osiągnięć poprzedników wy-
brzmiał podczas wielkich uroczystości w Krako-
wie w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. Pierw-
sze wykonanie Roty Marii Konopnickiej 
pobudziło ducha narodu skrępowanego zabora-
mi: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, / Nie damy 
pogrześć mowy! / Polski my naród, polski lud, / 
Królewski szczep Piastowy, / Nie damy, by nas 
zniemczył wróg… / – Tak nam dopomóż Bóg! / 
Do krwi ostatniej kropli z żył / Bronić będziemy 
Ducha, / Aż się rozpadnie w proch i w pył / Krzy-
żacka zawierucha. / Twierdzą nam będzie każdy 
próg… / – Tak nam dopomóż Bóg!” 

Zbliżała się jutrzenka wolności. Nadzieję 
przechowały kolejne pokolenia, dały one ofia-
rę życia w powstaniach, trudziły się w pracy 
u podstaw, wolności doczekały już następne. 
Zdaniem Asnyka każde pokolenie ma w tej 
sztafecie swoje zadanie: „Póki w narodzie myśl 
swobody żyje, / Wola i godność, i męstwo czło-
wiecze, / Póki sam w ręce nie odda się czyje / 
I prawi się swoich do życia nie zrzecze”. 

SCJENTYZM, AGNOSTYCYZM, 
INDYFERENTYZM, UTYLITARYZM 

Scjentyzm zabrnął w tym za daleko, me-
tody matematyczne i przyrodnicze miały rzą-
dzić nawet humanistyką. Metafizyczne nurty 
filozofii marginalizowano, co samo w sobie 
przeczyło podejściu naukowemu, które w dą-
żeniu do prawdy poszerza, a nie zawęża ob-
szar swych poszukiwań.  

W ten sposób szerzył się pesymizm po-
znawczy, czyli agnostycyzm, pogląd negują-
cy możliwość poznania świata i człowieka. 
Pierwszeństwo miało doświadczenie zmy-
słowe, oczekiwano opisu tego, co widzialne, 
nie zaś rozważań o istocie stworzeń, sensie 
istnienia i ich powołaniu. Tak mało ambitna 
postawa doprowadziła część intelektualistów 
do indyferentyzmu, postawy obojętności wo-
bec zagadnień najistotniejszych. 

Zasadą postępowania stał się utylitaryzm, 
czyli wizja połączenia interesu indywidualne-
go ze zbiorowym, gdzie – jak pisał John Stuart 
Mill – „szczęściem nazywa ta nauka przyjem-
ność i niebytność cierpienia, przez nieszczęście 
rozumie cierpienie i niebytność przyjemności”. 
Skoro miałoby chodzić o życie tylko dla przy-
jemności, to rodzi się pytanie o miejsce cierpie-
nia. Obranie za życiowy cel gry uników może 
być frustrujące dla mieszkańców doliny łez, na-
wet jeśli Nihil citius arescit quam lacrimae – nic 
nie wysycha szybciej niż łzy.  

W Polsce doby popowstaniowej starano się 
dostrzec obszary, w których jeszcze można coś 
zrobić bez ponoszenia kolejnych ofiar. Klęska 
1863 roku, represje zaborców, programy wyna-
radawiania Polaków skutkowały przekonaniem, 
że kolejnego zrywu naród nie przetrwa, utraci 
ostatnich przedstawicieli nurtu patriotycznego, 
a przez to tożsamość. Nastała epoka realizmu 
jako prądu intelektualnego i artystycznego. 

Szkoła realizmu politycznego Stańczyków 
jest tego najlepszym przykładem. Satyra List 
Sycyniusza Stanisława Tarnowskiego zawiera 
przestrogę dla wspólnot demokratycznych: 
„To przecież musisz wiedzieć, że bezpośred-
nim naszym celem i zadaniem nie może być 
nic innego jak pozyskanie mas. Żeby je pozy-
skać, nie masz innego sposobu, jak elektryzo-
wać je bezustannie, utrzymywać je w ciągłym 
oczekiwaniu czegoś, w ciągłym ruchu”. „Nigdy 
zatem człowiek polityczny nie może dość dbać 
o to, co powie i jak powie, a pierwszą regułą ma 
być dla niego to, żeby zawsze powiedział wię-
cej od innych, żeby wszystkich przeskoczył 
i prześcignął”. „Nie pozyskasz nigdy zaufania 
i wpływu na ludzi, jeżeli zechcesz występować 
przeciwko ich wyobrażeniom, upodobaniom, 
a choćby przewidzeniom”. 

Bolesław Prus proponuje obrać nowy kie-
runek dążeń: „Gdy dla dobra społeczeństwa 
mnóstwo ludzi ginie, cierpi i ubożeje, to z pew-
nością będzie źle społeczeństwu. Gdy zaś lu-
dzie w imię osobistego szczęścia wypierają się 

Pozytywny to według Augusta Comte’a realny, użyteczny, zaprzeczający temu, co 
cudowne i absolutne. W epoce pozytywizmu wierzono w naukę i jej nieograniczone 
możliwości, metodę empiryczną, a w szczególności w wiedzę przyrodniczą. 
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towane. Historii polityki, dyplomacji, wojny, 
ekonomii. Czyli tego, co decydowało o losach 
świata, z całym szacunkiem do losów mniej-
szości seksualnych w starożytnym Poncie.

Druga sprawa jest jeszcze oczywistsza. To 
pandemia. Ludzie – zamknięci w domach – 
tracą kontakt z rzeczywistością i w większym 
stopniu ulegają temu, co widzą na ekranach. 
Gubią dystans wobec fikcji. Nie rozróżniają 
między nią a prawdą. Widać to po popular-
ności i sianiu tysięcy fejknewsów, które roze-
szły się w ciągu ostatnich dwóch lat. Myślę, że 
podobnie musi być z czymś, co pozornie dla 
w miarę inteligentnego człowieka powinno 
być oczywistą zabawą, fikcją. Ale ostatnio cał-
kiem poważny człowiek przekonywał mnie, 
że Peaky Blinders byli wielką organizacją ma-
fijną, w odpowiedzi na moją uwagę, że Wielka 
Brytania nigdy nie miała mafii z prawdziwego 
zdarzenia, takiej jak Włochy, ale też Polska 
w latach 90. Mój rozmówca był zdruzgotany, 
gdy wyjaśniłem mu, że tak naprawdę chodzi 
o grupkę uliczników, w dodatku działającą 
kilkadziesiąt lat wcześniej.

Cóż, trudno mieć pretensje do scenarzy-
stów, że – by sprzedać jak najlepiej swoje pro-
dukty – potrafią odlatywać jak najdalej. Ale do 
tego, że równocześnie wszystko zmierza w ta-
kim kierunku, że za chwilę – bo tak pesymi-
stycznie to widzę – serialowe fantazje trafią do 
książek historycznych, pretensje można mieć. 
Bo jak nie poznamy prawdziwej historii, to 
wszystkie jej błędy będziemy musieli przećwi-
czyć na skórze własnej lub przyszłych pokoleń. 
O ile oczywiście jakiekolwiek będą i seriale nie 
przekonają wszystkich, że czegoś takiego jak 
reprodukcja w ogóle nie potrzebujemy.

 – Ta brytyjska królowa to jednak jest... 
Kiedy w latach 60. hałda górnicza przysypała 
szkołę i zginęły dzieci praktycznie z całej miej-
scowości, to nawet nie chciało jej się płakać. Ba, 
gorzej, babka w ogóle nie jest w stanie płakać, 
więc żeby wypaść dobrze przed kamerami, spe-
cjalnego płynu do oczu użyła. 

To jedna z zasłyszanych opowieści, które 
nie tylko dały mi nowy impuls zawodowy, by 
zajmować się prawdą i fałszem w serialach, 
ale też uświadomiły, jaką potęgą jest to, czym 
karmią nas Netflix, HBO i inne platformy. 
Oczywiście królowa czasem płacze i nie ma 
żadnych dowodów na to, że nie robiła tego 
autentycznie i szczerze po śmierci 116 dzieci 
w walijskim Aberfan. Ale biorąc pod uwagę 
fakt, że tragedia sprzed 55 lat powróciła tyl-
ko i w związku z serialem „The Crown”, wcze-
śniej mało kto na świecie o Aberfan słyszał, 
a i w Wielkiej Brytanii nie wszyscy pamiętali, 
to wersja fikcyjna staje się wersją obowiązu-
jącą. Bo jedyną. 

Wikingowie zdobyli Paryż, przedwojen-
na Polska była jak hitlerowskie Niemcy, śre-
dniowiecznie zamki nie różniły się niczym 
od dzisiejszych ruin, a Marco Polo trenował 
kung-fu. Tego wszystkiego dowiaduje się widz 
dzisiejszej kultury masowej. Czy to źle? Było-
by nie tak źle. Przecież „Czterech muszkiete-
rów” też naprawdę nie istniało, a Bohun był 
kimś innym. Tyle że do dzisiejszej masowej 
inwazji serialowej doszły dwie sprawy.

Pierwsza to właśnie rugowanie zewsząd 
prawdziwej nauki historii. Linearnej, jak to się 
mówi. Takiej po kolei, jak kiedyś uczono, gdzie 
jedno wynika z drugiego i wszystko jest logicz-
nie połączone, a przede wszystkim udokumen-

Po pierwsze wycinamy naukę historii z podręczników albo redukujemy ją 
do historii mniejszości, ziemi, przedmiotów i zwierząt. Po drugie serwujemy 
serialowe bajki. Efekt? Społeczeństwo nadal mające „wiedzę historyczną”, 
tylko tak się mającą do faktów jak „Gwiezdne wojny” do badań kosmosu.

Prawda ekranu

Wiktor Świetlik
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