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Następna stacja: 
          Ratusz Arsenał

Sama byłam odrobinę przejęta sytuacją, bo 
wiecie – nie mój pies, ludzi tłum, nie chciałam 
dodatkowo stresować czworonożnej istoty. 

Nagle usłyszałam płacz dziecka. Pierwsza 
myśl: oho, może pies zacznie zaraz szczekać, 
tyle dźwięków wokół. Nic z tych rzeczy. Do 
wagonu wsiadła kobieta. Jedną ręką pcha-
ła wózek (w naprawdę złym stanie, brudny, 
widać, że mocno eksploatowany), na drugiej 
trzymała płaczącą dziewczynkę, a jej bluzki 
kurczowo chwycił się na oko czteroletni syn. 
Natychmiast usiadła. Ku mojemu zaskoczeniu 
nie uspokajała córki. Patrzyła przed siebie nie-
widzącym wzrokiem, na jej twarzy malowała 
się prawdziwa pustka. Zero emocji. Po chwili 
dziecko samo przestało płakać. Matka, nie-
zmiennie, patrzyła przed siebie. Na jej dłoni 
odznaczała się obrączka. Po chwili zapytał ją 
o coś chłopiec, niestety nie usłyszałam, o co.  
Wiem, że odpowiedziała po ukraińsku. Zasta-
nawiałam się, co musi dziać się w głowie tej 
kobiety, raczej niewiele starszej ode mnie. Czy 
myśli o mężu? O tym, kiedy się z nim zobaczy? 
Czy w ogóle? Jak sama ma sobie dalej radzić? 

Rodzina wysiadła. Na jej miejscu usiadł 
tata i syn. Siedmioletni urwis czytał komiks 
Batmana i pił soczek. Ojciec obok spraw-
dzał coś w telefonie i odpowiadał na pytania 
chłopca. Był to bardzo spokojny obrazek, 
miły dla oka. 

Właśnie o tej różnorodności Wam mówię. 
To samo miejsce, ale tylko w metrze. W jakże 
innych miejscach życiowo byli ci rodzice, te 
dzieci. W ten piątkowy wieczór naszła mnie 
refleksja, jak życie różnie nas wszystkich do-
świadcza, każdego z osobna. 

Spojrzałam na Benka. Okazało się, że nie 
tylko ja na niego patrzę. Naprzeciwko nas 
siedziała pani, bardzo smutna, także Ukra-
inka. Zapytała mnie, czy może pogłaskać 
psa, czy jej nie ugryzie. Benek zaczął trącać 
ją pyszczkiem, po prostu się do tej kobiety 
tulić. Kilka sekund później na jej twarzy za-
gościł uśmiech. Taką radość dała jej tak mała 
rzecz. Nadzieję. Możliwość oderwania się na 
kilka minut od rzeczywistości.

To będą dla nas kolejne trudne święta 
wielkanocne. Życzę Wam zatem wspomnia-
nej nadziei i pamiętania o tym, że śmierć 
i zło zostały przecież przezwyciężone.

J
eśli potraficie jeździć warszawskim 
metrem bez nucenia w głowie Na-
stępnej stacji Taco Hemingwaya, to 
jestem po prostu zdziwiona. Swoją 
drogą tekst może być naprawdę bar-
dzo przydatny. Śpiewacie i wiecie, 
jaka będzie kolejna stacja. Człowiek 
od razu czuje się pewniej w miejskiej 
dżungli. Szczególnie na początku, 
gdy musi z tym metrem jakoś się 
obeznać. Nie ma szans nauczyć się 
tego w innym polskim mieście, za-
prawić w boju.

Metro fascynuje mnie za każdym 
razem. Wydaje mi się, że w tramwa-

jach czy autobusach nie ma aż tak szerokie-
go przekroju społeczeństwa. Pozwólcie, że 
podzielę się z Wami historią podróży sprzed 
kilku dni. 

Jechałam z psem. Nie moim. Byłam wy-
jątkowo ciocią, odwoziłam Benka do jego 
mieszkania. Musicie wiedzieć jedno – Benek 
jest najgrzeczniejszym psem, jaki chodzi 
po tej planecie. W tym przypadku także był 
prawdziwym aniołkiem. 

Aleksandra Klimkowska
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Czy wiesz, co niesiesz  
w wielkanocnym koszyczku?

Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. Jedną z najbardziej popularnych  
i podtrzymywanych tradycji jest święconka,  
czyli święcenie pokarmów  
w Wielką Sobotę.

Wybór produktów do ko-
szyczka wielkanocnego 
jest przemyślany i celowy. 
Każdy z nich ma znaczenie 

symboliczne. Podobnie jak – zgodnie 
z tradycją – na stole bożonarodzenio-
wym powinno znaleźć się dwanaście 
potraw, tak w koszyczku powinno 
być ich siedem (siódemka w Biblii 
oznacza doskonałość, pełnię). 

W takim razie co oznaczają pro-
dukty, które obowiązkowo wkładamy 
do koszyczka?

Poświęcone pokarmy są zjadane 
podczas śniadania wielkanocnego 
w Wielką Niedzielę. Członkowie ro-
dziny dzielą się każdym produktem 
(podobnie jak opłatkiem podczas 
Świąt Bożego Narodzenia), życząc 
sobie wszystkiego, co najlepsze na 
najbliższy rok.

Ciasto

Marta Dąbrowska

Baranek

Wędlina

Chrzan

Sól jest symbolem życia 
i ma chronić przed zepsu-
ciem. Od dawna wierzono, 
że ten minerał ma odstra-
szać złe moce i oczyszczać 
z nich człowieka. Obok 
umieszcza się obowiąz-
kowo także pieprz, który 
symbolizuje gorzkie zioła 
na pamiątkę niewolnictwa 
egipskiego.

Oznaczają nowe i odradzają-
ce się życie, a także płodność. 
Często mówi się, że jajko 
przecięte na pół jest symbo-
lem otwartego grobu. Daw-
niej rozsypywano skorupki 
poświęconych jajek wokół 
gospodarstwa, aby zapewnić 
domownikom urodzaj.

Oznacza łagodność i pokorę. 
Ten w koszyczku powinien 
mieć chorągiewkę z krzyżem 
i napisem Alleluja. To znak 
Chrystusa zmartwychwsta-
łego oraz zwycięstwa życia 
nad śmiercią.

Ciasto jest znakiem umie-
jętności, dlatego powinien 
być to własnoręczny 
wypiek, co ma sprzyjać 
pogłębianiu talentów i dą-
żeniu do doskonałości.

Ma zapewnić dostatek. 
Najczęściej to kawałek 
szynki lub kiełbasy.

W niektórych częściach 
Polski do koszyczka 
wkłada się również 
chrzan. Ostry smak 
rośliny kojarzony jest 
z męką Chrystusa, dlatego 
też identyfikowany jest 
jako oznaka ludzkiej 
siły i krzepy.

Chleb jest podstawowym 
pokarmem i symbolizuje 
ciało Chrystusa. Ma za-
pewnić dobrobyt, obfitość, 
sytość i pomyślność.

Sól 
i 

pieprz

Jajka Chleb
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Aleksandra Klimkowska

Jezus postawił na głowie  
moralność, prawo i obyczaje

w ich mentalność, wprowadzały rewolucję 
w życie, do którego przywykli. Etyka Jezusa 
była dość „drastyczna”, bezkompromisowa, 
wymagająca. Ponadto, nauczał on w swoim 
imieniu, nie powoływał się na żaden autory-
tet, co też mogło dziwić, bo prorocy tak nie 
postępowali. Nie można też nie wspomnieć 
o cudach, przejawach niezwykłej mocy Je-
zusa, który nie tylko mówi, ale i czyni, do-
kumentując w ten sposób prawdziwość 
swojego nauczania. Wszystko to sprawiło, 
że ludzie jakoś instynktownie czuli, że prze-
mawia przez niego jakaś „mądrość nie z tej 
ziemi”, dlatego porzucali rodziny, rozdawa-
li majątek, zmieniali całkowicie swoje życie 
i szli za nim. 

Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Któ-
re z tych świąt jest ważniejsze?

A wiesz, że papież Franciszek też zadał 
kiedyś to pytanie? I odpowiedział wtedy jed-
noznacznie: „Wielkanoc, gdyż są to święta na-
szego zbawienia, miłości Boga do człowieka, 
celebracja Jego męki i zmartwychwstania”.

I choć z logicznego punktu widzenia wy-
daje się, że Boże Narodzenie (bo gdyby się nie 
narodził, toby nas nie zbawił), to z teologicz-
nego ważniejsza jest jednak Wielkanoc (bo to 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są przeło-
mowym punktem w historii ludzkości). Jak 
mówi św. Paweł w liście do Koryntian: „Jeżeli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest 
wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich 
grzechach”. A sam Jezus powiedział: „Ja je-
stem Zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy 
we mnie, choćby umarł, żyć będzie”.

Skoro jesteśmy już przy tych dwóch 
świętach – dlaczego Wielkanoc jest świę-
tem ruchomym? Nie mogłaby mieć sta-
łej daty w kalendarzu na wzór Bożego 
Narodzenia?

Wynika to z „daty” śmierci Jezusa zawar-
tej w Biblii. Był to piątek, tuż przed żydow-
skim świętem Paschy, które z kolei obchodzi 
się podczas pierwszej wiosennej pełni księ-
życa, 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan, 
przypadającego w naszym kalendarzu na 
marzec lub kwiecień. Jednak już w 325 r. 

„Koncept”: Czy można wątpić w istnie-
nie Jezusa jako postaci historycznej?

dr Agnieszka Łoza: Historyczność Jezusa 
nie budzi dzisiaj wątpliwości (gorzej z jego bo-
skością). Jezus z Nazaretu, żydowski prorok, 
rzeczywiście istniał. Świadczą o tym nie tylko 
Ewangelie, Listy Apostolskie czy apokryfy, ale 
też pisma niechrześcijańskie – pogańskie (list 
Pliniusza Młodszego czy „Żywoty Cesarzów” 
Swetoniusza) i żydowskie (teksty Józefa Fla-
wiusza, znanego historyka). Inna sprawa, że 
tych pozabiblijnych świadectw jest stosun-
kowo niewiele, ale to również ma swoje uza-
sadnienie – prawdopodobnie były po prostu 
niszczone, aby uniemożliwić rozprzestrzenia-
nie się chrześcijaństwa. W każdym razie na 
podstawie istniejących dokumentów można 
ustalić jego genealogię, czas i miejsce naro-
dzin (mniej więcej w 4 r. p.n.e., gdy cesarzem 
rzymskim był Oktawian August, a Herod 
Wielki – jako namiestnik rzymski – rządził 
w Palestynie), ustalić szczegóły jego dzia-
łalności w Palestynie, spory z faryzeuszami 
i saduceuszami, oskarżenie o bluźnierstwa, 
fałszywą naukę, podżeganie do buntu przeciw 
cesarzowi, wydanie go przez Żydów władzy 
rzymskiej, a także skazanie na śmierć krzy-
żową decyzją Poncjusza Piłata. Trudno byłoby 
w takich okolicznościach obronić tezę, że Je-
zus nigdy nie istniał.

Co w takim razie w jego nauczaniu 
mogło zaskakiwać starożytnych? 

W zasadzie wszystko! Jezus postawił na gło-
wie całą ówczesną moralność, prawo i obyczaje. 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb 
za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie opo-
ru złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy poli-
czek, nadstaw mu i drugi (Mt 5,38-39).

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie roz-
dziela (Mt 19,6).

To szabat został ustanowiony dla człowieka, 
a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,27).

Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim 
(Mk 10,18).

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz! (Mt 5,40).

Takie słowa były zupełną nowością dla 
współczesnych Jezusowi, nie wpisywały się 

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji nie podamy Wam przepisu 
na najlepszy żurek czy paschę. Zastanowimy się m.in. nad tym, czy o Jezusie 
można mówić jako o postaci historycznej. Na nasze pytania odpowiada  
dr Agnieszka Łoza, teolożka. 
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Profanum nie tyle się przenika z sacrum, ile 
– w moim odczuciu – zawładnęło jego prze-
strzeń. Reklamy od miesiąca wmawiają nam, 
że nie ma Wielkanocy bez... [tu wstaw majo-
nez, żur z torebki, szynkę w promocyjnej ce-
nie itd.]. I my się temu poddajemy, niestety. 
Podobnie jak presji idealnie czystego domu, 
mycia okien „na święta” i przygotowywania 
ton jedzenia. Ilekroć słyszę, jak ludziom 
„odechciewa” się świąt, bo tyle roboty, od-
powiadam: „Ale po co to wszystko? Bez tego 
Pan Jezus też zmartwychwstanie!”. Ich mina 
– bezcenna. 

Dziś Wielki Post nadal jest „popular-
nym” czasem przygotowującym do dobre-
go przeżycia zmartwychwstania Chry-
stusa, choć – jak już ustaliłyśmy – nie tak 
restrykcyjnym. Ale o pięćdziesiątnicy, 
czyli radosnej celebracji okresu wielka-
nocnego, aż tak często się nie słyszy. 

To zależy, gdzie ucho przyłożysz. W co-
dzienności, w naszych domach, rodzinach – 
rzeczywiście nic wielkiego się nie dzieje. Na-
tomiast w Kościele, w liturgii, ta radość jest 
celebrowana. Wystrój kościoła się zmienia. 
Znika ponury fiolet, bo w tym czasie uży-
wa się w liturgii szat koloru białego. Kościół 
znów tonie w kwiatach, obok ołtarza stoi 
paschał, baranek wielkanocny, figura Jezusa 
Zmartwychwstałego oraz krzyż z czerwo-
ną stułą. Jest niedziela miłosierdzia Bożego 
(piękne święto, z bogatą teologią), niedziela 
Dobrego Pasterza, jesteśmy świadkami Wnie-
bowstąpienia, cały Kościół trwa w modlitwie, 
wspomina świętych, oczekuje zesłania Ducha 
Świętego. To piękny czas, Nowy Kalendarz 
Liturgiczny tak go charakteryzuje: „Pięć-
dziesiąt dni, jakie upływają od Wielkanocy 
do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego winny 
być obchodzone w radości i weselu jako jeden 
dzień świąteczny, owszem, jako jedna wielka 
niedziela”.

Czego życzyć z okazji Wielkanocy 
osobom wierzącym w zmartwychwsta-
nie, a czego tym, które nie wierzą w to 
wydarzenie?

Tego samego! Aby w odniesieniu do Jezu-
sa z Nazaretu z przekonaniem i głęboką, nie-
zachwianą wiarą mogli kiedyś wypowiedzieć 
słowa: „Nie ma Go tu. Zmartwychwstał” (Mk 
16, 6). I aby pojęli, że – jak mówił Benedykt 
XVI – „Jezus nie jest postacią z przeszło-
ści. On żyje i jako żyjący idzie przed nami. 
Woła nas, byśmy szli za Nim, żyjącym i by-
śmy w ten sposób także i my odnaleźli dro-
gę życia” (15 IV 2006 – Wigilia Paschalna 
w Bazylice Watykańskiej). Właśnie tego życzę 
wszystkim czytelnikom!

Sobór Nicejski ustalił, że data powinna być 
uniezależniona od kalendarza żydowskiego 
i po prostu obliczona (tylko nie pytaj mnie 
jak). Zdecydowano, że będzie obchodzona 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca (a w każdym kolejnym roku ka-
lendarzowym data pierwszej wiosennej pełni 
jest inna, stąd Wielkanoc „wypada” różnie). 
Ważne jest jeszcze to, że Wielkanoc to nie są 
uroczyste obchody rocznicy śmierci Jezusa, 
ale celebracja faktu przejścia od śmierci do 
życia, powstania Syna Bożego z martwych 
w noc paschalną z Wielkiej Soboty na Nie-
dzielę Zmartwychwstania. Misterium śmierci 
i zmartwychwstania nie koncentruje się więc 
na jednym dniu.

Jak wyglądało obchodzenie Wiel-
kanocy w dawnych czasach? Czy sposób 
świętowania znacznie się zmienił? 

Nie wiem, o jak dawne czasy chodzi, więc 
odpowiem ogólnie. Świętowano na pewno „na 
bogato”, z rozmachem, ogromną radością. 
Miało to też związek z tym, że bardzo poważ-
nie traktowano okres Wielkiego Postu (czas 
wstrzemięźliwości – nie tylko od pokarmów 
mięsnych – umartwienia, pokuty, prawdzi-
wego nawrócenia). Kultywowano rozmaite 
tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy, które 
obecnie coraz rzadziej można spotkać (zało-
żę się, że nie wiesz, czym jest Siuda Baba albo 
walatka, czym różni się kraszanka od pisanki 
a nalepianka od oklejanki). Cała lokalna spo-
łeczność rozpoczynała celebrację cudu zmar-
twychwstania Jezusa od mszy rezurekcyjnej, 
po której następowało wielkanocne ucztowa-
nie w rodzinnym gronie. Na śniadaniu spoży-
wano pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę, 
obowiązkowo jajka – symbol życia. Kolorowe 
jajka stanowiły wykup przed oblaniem wodą 
w drugim dniu świąt (choć warto było zostać 
oblaną, bo to zapewniało powodzenie i rychłe 
zamążpójście). Dziś wiele się zmieniło. Boga-
ta tradycja odchodzi w niepamięć. Pozostał 
wprawdzie zwyczaj święcenia pokarmów, ale 
coraz mniej ludzi przywiązuje wagę do sym-
boliki koszyczka wielkanocnego. Wielki Post 
stracił swe pierwotne znaczenie i dziś nie-
wiele się różni od zwykłego okresu roku litur-
gicznego, może z wyjątkiem wszechobecnych 
jajeczek, zajączków, koszyczków i coraz bar-
dziej kiczowatych dekoracji zalegających na 
półkach supermarketów.

Właśnie. Dlaczego dziś na wielkanoc-
nym stole nie może zabraknąć tych za-
jączków, cukrowych baranków czy babek? 
Strefa sacrum przenika się z profanum?

Bo religijne i duchowe przeżywanie 
czasu Wielkanocy wypiera to komercyjne. 
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tempie, a tym samym rzeczywisty 
obraz przebiegu wojny nie będzie 
nam znany. 

– Innym przykładem są informa-
cje o stratach rosyjskich i nieporad-
ności najeźdźców. Przyznam, że po 
dwóch tygodniach obserwowania 
wojny trochę się dziwię, że tak wielu 
komentatorów bezrefleksyjnie po-
wiela jednostronną opowieść o niej. 
Ludzi i sprzęt tracą głównie Rosja-
nie, błędy i kłopoty z zaopatrzeniem 
mają Rosjanie… Problemów i błędów 
Ukrainy w tej opowieści nie ma – 
zauważa profesor.

Tutaj także pojawia się pewne 
niebezpieczeństwo. Takie działanie, 
nawet w dobrej wierze, przyczynia 
się do zakrzywienia rzeczywistego 
obrazu sytuacji. 

– Bezkrytyczne powielanie nar-
racji jednej strony (nawet tej, z którą 
sympatyzujemy), też jest formą 
dezinformacji. Myślę, że lepiej napi-
sać, że nie wiemy, jakie są faktyczne 
straty rosyjskie albo podać szacunki 
USA w tym względzie, niż cytować 
niesprawdzalne dane ukraińskie. To 
naturalne, że Kijów chce narzucić 
swoją narrację o wojnie i wygrać woj-
nę informacyjną z Rosją, ale polscy 
dziennikarze i eksperci nie powinni 
być chyba żołnierzami na tej wojnie, 
nawet jeśli nasze sympatie są jedno-
znacznie po stronie Ukrainy – dodaje 
na koniec prof. Tomasz Kamiński.

Wywołanie paniki, zbudowanie 
korzystnej narracji, oszukanie prze-
ciwnika czy dbałość o morale to cele 
szerzenia dezinformacji. Musimy 
mieć się na baczności i być niezwy-
kle uważni, by nie stać się ofiarami 
tych działań.

w ostatnim czasie utracili możliwość 
korzystania z  popularnych mediów 
społecznościowych, takich jak Twit-
ter, Facebook czy Instagram. Chodzi 
oczywiście o ograniczenie dostępu 
do informacji. 

– Podobnie jest w wymiarze 
krajowym – władza nie przygotowała 
społeczeństwa na długą i krwawą 
wojnę z bratnim narodem. Wykorzy-
stują oczywiście media do dezinfor-
mowania swojego społeczeństwa, ale 
też brakuje w tym wszystkim przeko-
nującej historii – dodaje profesor. 

Dezinformacja może służyć 
także temu, by podbudować własne 
morale. Rozbudzenie wiary i nadziei 
w narodzie w obliczu zagrożenia 
ze strony agresora to ważny aspekt 
psychologiczny.

– Fake newsy wykorzystuje 
oczywiście też strona ukraińska. 
Sztandarowym przykładem była 
historia załogi wojskowej z Wyspy 
Węży, której słowa skierowane do 
rosyjskiego okrętu wojennego stały 
się symbolicznym hasłem tej wojny, 
sloganem mobilizującym ludzi do 
walki. Historia bezczelnej odpo-
wiedzi udzielonej przez żołnierzy 
agresorowi została dodatkowo 
wzmocniona informacją, że wszyscy 
potem zginęli, płacąc najwyższą cenę 
za swoją hardość. Prezydent Zelen-
sky natychmiast ogłosił ich bohate-
rami Ukrainy i pośmiertnie przyznał 
medale. Po dwóch czy trzech dniach 
okazało się, że żołnierze trafili do 
niewoli – mówi nasz rozmówca.

Takie działania są zrozumia-
łe. Mogą jednak przyczynić się do 
tego, że nieprawdziwe informacje 
będą powielane w zastraszającym 

Warto przy tej okazji zasta-
nowić się, dlaczego tak się 
dzieje, i jakie mogą być tego 
konsekwencje. Dziennika-

rze stoją przed wyjątkowo trudnym 
zadaniem, by potrafić oddzielić 
informacje prawdziwe od tych wy-
kreowanych.

Dezinformacja to nic innego jak 
próba manipulacji i element wojny 
informacyjnej mający na celu narzu-
cenie odpowiedniej narracji prowa-
dzonych działań.  

Wraz z rozpoczęciem inwazji Ro-
sji na Ukrainę w internecie zaczęło 
pojawiać się wiele kont rozpowszech-
niających prorosyjską propagandę. 
W oczach Zachodu wyjaśnienia 
Kremla nie są jednak w żaden sposób 
wiarygodne. 

– Rosjanie ruszyli na wojnę bez 
odpowiednio przekonującego pretek-
stu, co jest o tyle dziwne, że kiedyś 
o to bardzo dbali (np. w czasie wojny 
z Gruzją w 2008 roku sprowokowali 
Gruzinów do użycia wojsk, co dało 
im możliwość budowy narracji wokół 
tego). W przypadku tej wojny Rosja-
nie nie przygotowali spójnej narracji 
i w efekcie trudno im jest budować 
skuteczną kampanię dezinforma-
cyjną – wyjaśnia dr hab. Tomasz 
Kamiński, profesor Uniwersytetu 
Łódzkiego z Wydziału Studiów Mię-
dzynarodowych i Politologicznych.

Protesty antywojenne, zmiana 
prawa i aresztowania dowodzą, 
że nie wszyscy Rosjanie uwierzyli 
w mało wiarygodną retorykę Mo-
skwy. Świadczą o tym także dzia-
łania Roskomnadzora – rosyjskiej 
instytucji zajmującej się kontrolą me-
diów i internetu. Jak wiemy, Rosjanie 

Dezinformacja  
jako siła XXI wieku

Mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością dezinformacyjną na temat działań wojennych na 
terenie Ukrainy. Potwierdził to Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Nie powinno 
to dziwić. Ostatnie tygodnie pokazują jednoznacznie, jak ważnym aspektem wojny są fake newsy.

Kamil Kijanka
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Delegat Ukrainy do ONZ:  
Potrzeba całkow

itej deputinizacji w
olnego św

iata
O sytuacji w stolicy, ciągłym oczekiwaniu na zdecydowane kroki świata 

Zachodu i relacjach międzynarodowych, które już nigdy nie będą takie same, 
specjalnie dla „Konceptu” odpowiada Denys Ganzha, młodzieżowy delegat ONZ 
z Ukrainy. Nasz rozmówca drugiego dnia zbrojnej agresji Rosji opuścił rodzinny 
Charków, by z przedmieść Kijowa relacjonować bieżące wydarzenia.

Aleksandra Samborska

będzie chciało postawić na współpracę z Ukra-
iną. Dziś pokazujemy, że jesteśmy dobrze zor-
ganizowani, że mamy jasno sprecyzowane, 
wolnościowe cele. Potrafię sobie wyobrazić, że 
po wojnie z wieloletniej emigracji wracać będą 
też ci, którzy, w poszukiwaniu dostatniejszego 
życia, opuścili Ukrainę dużo wcześniej. 

Od lat takim kierunkiem zarobkowym 
jest Polska. Wspólna praca to jedno, ale 
dziś nasza relacja ma zupełnie nowy cha-
rakter. Czy symboliczna wizyta delegacji 
z szefem polskiego rządu na czele u pre-
zydenta Zełenskiego i silna nić porozu-
mienia na linii Warszawa-Kijów również 
może wpłynąć na lepsze jutro Ukrainy?

Polska codziennie potwierdza, że jest jed-
nym z największych i najbliższych przyjaciół 
Ukrainy, doceniamy Wasze wsparcie. Padły już 
nawet takie słowa ze strony któregoś z naszych 
politycznych liderów, że to, jak działacie na 
granicy, to, jak wychodzicie z inicjatywami – to 
już zapowiedź, że w przyszłości będziemy moc-
nym i zgranym duetem na arenie międzynaro-
dowej. Mamy potencjał, żeby stać się nowym 
centrum rozwoju Europy. 

Póki trwa wojna Polska jest pomo-
cowym centrum Europy dla Was, dla są-
siadów. Jakie kolejne działania może-
my podejmować, żeby najbardziej Wam 
teraz pomóc?

W Polsce wykonujecie kawał doskonałej ro-
boty, dając wsparcie uchodźcom: dach nad gło-
wą i miejsca pracy. Potrzeba odważnych, eko-
nomicznych ruchów przywódców – dalszych, 
jeszcze większych sankcji, które egzekwowane 
będą latami, co przełoży się na całkowitą depu-
tinizację wolnego świata.

Aleksandra Samborska: Jak wygląda 
teraz Twoja rzeczywistość?

Denys Ganzha: Działam w przestrzeni in-
formacyjnej i informatycznej, występuję w me-
diach, komentuję, a ponadto staram się koor-
dynować działania humanitarne. Próbuję robić 
jak najwięcej przy jednoczesnym zachowaniu 
środków bezpieczeństwa.

To, co my oglądamy w telewizji, Ty 
widzisz za oknem. Jakie refleksje wzbu-
dza w Tobie okrucieństwo, którego jesteś 
świadkiem?

Aktualnie mieszkam w pobliżu zbombar-
dowanych obiektów militarnych. W centrum 
Kijowa widziałem już potworne ruiny, ale nie 
można sobie pozwolić na to, żeby te widoki 
spowszedniały. Czas, w jakim przyszło nam te-
raz funkcjonować, wymaga wielkich pokładów 
odwagi. To jest wojna, w obliczu zagrożenia 
człowiek potrafi przyzwyczaić się do najgor-
szego, byle to skończyć.

To jest wojna, a bestialstwo Rosji i brak 
poszanowania praw człowieka przypomi-
na najgorsze metody sowieckiego agreso-
ra – czy państwa Zachodu mają już pełny 
obraz zagrożenia, z jakim walczycie?

Wy nadal boicie się Putina, a on wcale nie 
jest taki silny! Ani on, ani jego armia! Pokazu-
jemy to! Ukraińcy chwycili za broń i walczą, 
a Zachód nie potrafi dosłać samolotów i za-
mknąć nieba nad naszym krajem. Nie wszyscy 
dostarczają skuteczną amunicję, mnóstwo ma-
rek wciąż funkcjonuje na rosyjskim rynku… 
Dochodzą głosy, że to nie jest wojna całej Ro-
sji, więc widać, że rosyjska propaganda działa. 
Słyszę, że trzeba też bronić praw zwykłych Ro-
sjan. Uważam, że dopóki ta wojna trwa, dopóki 
Ukraina jej nie wygrała, dopóty nie ma miejsca 
na jakiekolwiek ustępstwa dla ludzi, dzięki 
którym ten reżim przez tyle czasu trzyma się 
przy życiu. 

Ukraińcy nie ustępują, w strukturach 
wojskowych i organizacjach działających 
na rzecz demokratycznej, niepodległej 
Ukrainy jest wielu młodych. Czy Twoje po-
kolenie raz na zawsze może wyciągnąć oj-
czyznę ze strefy poradzieckich wpływów?

Tak, przyszłość rysuje się w bardzo pięk-
nych barwach! Myślę, że swoim uporem, cięż-
ką pracą i wiarą w sukces pokazujemy światu, 
że należy upatrywać w nas silnego partnera 
na przyszłość. Jestem pewny, że wiele nacji 

Denys Ganzha (ur. 1999)

Młodzieżowy delegat Ukrainy do ONZ, 
członek Młodzieżowej Rady Konsulta-
cyjnej działającej przy Prezydencie Ukra-
iny, współzałożyciel młodzieżowego  
Trójkąta Lubelskiego i ambasador Sieci Eu-
ropejskich Demokracji Młodzieży (EDYN). 
Absolwent studiów z zakresu stosunków 
międzynarodowych na Charkowskim Uni-
wersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina.

W ŚWIETLE WOJNY
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NA DNIE ROWU MARIACKIEGO 
ŻYJĄ RUBLE

Po nałożeniu wielu sankcji na 
rosyjskiego agresora m.in. odcięciu 
niektórych banków od systemu 
SWIFT, zamrożeniu niektórych ma-
jątków i rezerw walutowych, utratę 
zaufania inwestorów i liczne pry-
watne sankcje międzynarodowych 
korporacji ta waluta na światowych 
rynkach jest już wymieniana tylko 
w kilogramach. 

Agresja zbrojna na sąsiada, jak 
i obniżony przez agencje ratingowe 
do poziomu „śmieciowego” rating 
kraju – czyli ocena ryzyka, na jakie 
naraża się pożyczający pieniądze 
–zniszczyły wiarygodność inwesty-
cyjną tego państwa praktycznie na 
lata, odcinając je od zagranicznego 
kapitału. 

Liczne przypadki bojkotu 
konsumenckiego doprowadzą do za-
pchania magazynów rosyjskich firm 
i znacznych spadków sprzedaży, co 
w ostatecznym rozrachunku może 
oznaczać dla nich bankructwo. Jest 
to książkowy przykład kryzysu wa-
lutowego, który w dłuższej perspek-
tywie będzie prowadził do izolacji 
gospodarczej i wyczekiwanego przez 
wszystkich bankructwa imperium 
zła, cytując Ronalda Reagana. 

To bankructwo z technicznego 
punktu widzenia może nastąpić 
bardzo szybko, wystarczy, że Rosja 
nie spłaci wierzycielom nadcho-
dzących w marcu płatności odsetek 
od obligacji rządowych, co zostało 

rosną poprzez szok podażowy. Tutaj 
Rosjanie otrzymują płatność, którą 
potem mogą wykorzystywać jako 
waluty obce, a przy słabym rublu 
oznacza to, że ich kurs jest bardzo 
wysoki i korzystny dla wewnętrz-
nych płatności w rublach. 

Z goła inaczej wygląda sytu-
acja, gdy rubel jest walutą, za którą 
się kupuje. Tutaj siła nabywcza 
tej waluty spadła tak znacząco, że 
zagranicznym podmiotom po prostu 
nie opłaca się sprzedawać Rosjanom 
niczego, gdyż nie dysponują oni 
walutą mogącą nabyć konkretne 
dobra. W tym też możemy upatry-
wać przesłanki, dla których szeroka 
grupa firm opuszcza ten rynek. 

Już teraz możemy dostrzec 
dobiegające z Rosji zdjęcia znacz-
nych kolejek pod wieloma sklepami 

zagranicznych marek i zamknięte 
lokale. Poza wpływem na ogranicze-
nia dla konsumentów i masowymi 
zwolnieniami Rosjanie niebawem 
nie będą mieli żadnych zagranicz-
nych produktów – od mebli, przez 
jedzenie, po ubrania, usługi i leki. 
Nie szkoda.

HRYWNA WALCZY RAZEM 
Z NARODEM 

Niestety dość podobne załama-
nie widzimy na ukraińskiej hryw-
nie. Waluta państwa napadniętego 
również traci znacznie na wartości, 
ponieważ podważono w całości jej 
egzystencję. Nikt nie wie, jakie są 

już wstępnie zapowiedziane przez 
rosyjskie ministerstwo finansów, 
ale wymaga to jeszcze potwierdze-
nia w faktach. Jeśli tak się stanie, 
jest to już podstawą do uznania 
bankructwa i tylko na drodze 
sądowej będzie można odzyskać 
swoje należności od wierzycieli. Co 
jednak z tego, gdy drugą stroną jest 
nieobliczalny kraj?

Giełda w Moskwie jest zamknię-
ta już kolejny tydzień i póki co 
zapowiadane są następne przedłu-
żenia tego stanu. Wszyscy wiedzą, 
że otwarcie notowań będzie ozna-
czać praktycznie wyzerowanie cen 
akcji i upadek giełdy. Wiele banków 
inwestycyjnych i agencji ratingo-
wych (m.in. Fitch, Morgan Stanley) 
przewiduje, że bankructwo jest 
nieuniknione. Jest to jednak małe 

pocieszenie w stosunku do tego, co 
dzieje się na Ukrainie i jak wygląda 
sprawa handlu zagranicznego. 

Osłabienie rubla ma również 
wpływ na wymianę handlową 
między Rosją a pozostałymi kra-
jami. Mimo sankcji wiele krajów 
jest uzależnionych od surowców 
i niektórych produktów rolnych pro-
dukowanych przez agresora i będzie 
je kupować mimo wszystko. 

Eksport Rosji jest najczęściej 
prowadzony w walutach silnych 
(takich jak dolar), np. sprzedaż ropy, 
gazu i zbóż. Są to surowce nisko-
przetworzone, a ich wycena jest 
oparta na wycenach giełdowych, te 
z kolei w ostatnim czasie znacznie 

Tomasz Rykaczewski

Kryzys walutowy w obliczu wojny
Gdy wybucha wojna, wszystkie inne sprawy schodzą na dalszy plan. Warto przyjrzeć się temu, jak 

obecna wojna wpływa na waluty i jakie konsekwencje z tego wynikną. Spójrzmy na rubla, hrywnę 
i złotego jako główne waluty naszego regionu. 

Liczne przypadki bojkotu konsumenckiego doprowadzą do zapchania magazynów rosyjskich firm  
i znacznych spadków sprzedaży, co w ostatecznym rozrachunku może oznaczać dla nich bankructwo.
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Kryzys walutowy w obliczu wojny

świata. Przy tym procesie zagra-
niczne waluty będą wymieniane 
na złotego, co zwiększy popyt na 
naszą walutę i powinno wzmocnić 
jej notowania względem zagranicz-
nych nominałów. Jest to wielka 
nadzieja na rozpoczęcie odbijania 
złotego spod granicy 5 zł za euro. 
Pozostaje czekać.

CO NAM MÓWI  
KRYSZTAŁOWA KULA?

Są dekady, kiedy nie dzieje się 
kompletnie nic, i są tygodnie, kiedy 
dzieją się dekady. Właśnie teraz 
nadeszły te tygodnie i żadne pro-
gnozy ani żadne przewidywania nie 
są wiarygodne i pewne w dającej się 
przewidzieć perspektywie. 

Rollercoaster walutowy i gospo-
darczy są jeszcze przed nami i musi-
my być gotowi zarówno na najgor-
sze, jak i najlepsze rozwiązania. 
Pisząc ten tekst w połowie marca, 
trudno dopatrywać się stabilizacji 
i być analitykiem, kiedy nie wiemy, 
co przyniesie następna godzina, 
tym bardziej że jako Polska jesteśmy 
wyjątkowo blisko wojny i jej skutki 
nasz region Europy będzie odczuwał 
przez najbliższe lata. 

Trzeba być jednak świadomym, 
że prawa rynku nie śpią i będą miały 
realny wpływ na nasze codzienne 
życie. Świat finansów nie lubi próżni 
i nie kieruje się emocjami, a jedynie 
kalkulacją zysków i strat, o tym 
musimy również pamiętać w dłuż-
szej perspektywie. Choć pewnie 
z naszego punktu widzenia wojna 
w regionie to nie czas na ekonomię 
wolnorynkową i znane nam modele, 
a na inne wartości.

ZŁOTÓWKA NISKO NAD  
ZESKOKIEM, JEDNAK 
Z PERSPEKTYWAMI

Od początku agresji mogliśmy 
być świadkami znacznego spadku 
wartości polskiego złotego, głównie 
w stosunku do silniejszy walut, 
takich jak dolar, frank szwajcarski 
czy euro. Objawiało się to skoko-
wym wzrostem cen paliw, spadkiem 
notowań giełdowych oraz wzmoc-
nionym zagrożeniem inflacyjnym. 
Jest to dość powszechna reakcja 
rynków finansowych na wojnę 
w regionie, kapitał zawsze opusz-
cza potencjalnie zagrożony kraj 
i kieruje się do klasycznie silnych 
walut, które gwarantują bezpieczne 
„przeczekanie” złych czasów. 

Jak zauważają specjaliści, 
osłabienie kursu złotego nie miało 
przesłanek fundamentalnych, 
a głównie psychologiczne. Nikt nie 
znał i do tej pory nie zna zamiarów 

Rosji, a nasz kraj znajduje 
się w bliskim sąsiedztwie 
konfliktu i istnieje ryzyko 
rozlania się go w nasze 
granice. Ta perspektywa 

będzie nad nami wisieć praktycznie 
do końca wojny, jednak inwesto-
rzy będą też dostrzegali potencjał 
polskiego rynku w zastępowaniu 
produkcji ze wschodu oraz wzmo-
żonego popytu na praktycznie 
wszystkie dobra w naszym kra-
ju. O ile w krótkim terminie nie 
zaburzy się polska gospodarka, 
będzie to długoletnia perspekty-
wa rozwoju. 

Co również może znacząco 
pomóc polskiej walucie, to przy-
pływ zapowiadanych pomocy 
dla uchodźców z UE jak i całego 

plany agresora względem Ukrainy, 
a co za tym idzie i jej waluty. 

Gospodarka wojenna jest oczy-
wiście nastawiona na przetrwanie 
państwa i to jest w tej chwili kluczo-
we zadanie. Co jest jednak wyjątko-
wo bolesne i trudne do zrozumienia, 
to zdolność nabywcza uchodźców 
ukraińskich. 

Często zostawiwszy cały mają-
tek rzeczowy, uciekali tylko z ma-
łymi pakunkami, co jest oczywiste. 
Ich oszczędności i majątek finan-
sowy, wyceniany w hrywnach, nie-
stety jest obecnie również niewiele 
wart, i to może potrwać jeszcze dłu-
go. Kantory i rynki walutowe będą 
podchodzić do hrywny z bardzo 
dużą ostrożnością, nikt nie wie, jaka 
przyszłość stoi przed tą walutą, więc 
nikt nie będzie chciał przejmować 
ryzyka walutowego od Ukraińców. 
Takie są realia wojny i nie możemy 
się dziwić reakcji rynków. 

Pewnym rozwiązaniem może 
być skup waluty przez bank central-
ny Ukrainy, polski bank centralny 
lub nawet europejski bank central-
ny, jednak w obecnej sytuacji są 
o wiele ważniejsze wydatki m.in. 
zakupy zbrojeniowe czy wsparcie 
materialne dla uchodźców, więc 
ta opcja raczej nie zostanie pozy-
tywnie rozpatrzona w najbliższym 
czasie. Dlatego bardzo istotne jest 
możliwie szybkie wprowadzenie 
uchodźców na polski rynek pracy, co 
pozwoliłoby im na odbudowywanie 
finansowe i samodzielność.

Są dekady, kiedy nie dzieje się kompletnie nic,  
i są tygodnie, kiedy dzieją się dekady.

W ŚWIETLE WOJNY
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GDZIE ZNAJDĄ PRACĘ UKRAIŃCY?
Śledząc social media od początku 

wojny, mogliśmy zauważyć, jak wielu 
przedsiębiorców zaoferowało pracę 
osobom uciekającym przed wojną. 
Pojawiły się specjalne portale czy 
zakładki na popularnych stronach 
z ofertami pracy zawierające sta-
nowiska przeznaczone uchodźcom. 
Polacy zjednoczyli się w pomocy 
potrzebującym, otwierając przed 
nimi nie tylko drzwi swoich domów, 
ale również rynek pracy. To wcale nie 
oznacza, że zabraknie pracy dla na-
szych obywateli. Według szacunków 
ekspertów polski rynek pracy jest 
w stanie w ciągu pół roku wchłonąć 
około pół miliona pracowników. 

Osoby z Ukrainy, w tym głównie 
kobiety, znajdą zatrudnienie m.in. 
w przemyśle, usługach i logistyce, 
w sklepach czy jako osoby sprząta-
jące lub pomoc domowa. Niedługo 
wystartuje też nowy sezon w tury-
styce, gdzie Ukrainki znajdą pracę 
w restauracjach czy hotelach. Mowa 
tu oczywiście o osobach niewykwa-
lifikowanych, bo kobiety z odpo-
wiednim wykształceniem i doświad-
czeniem, jak np. programistki czy 
lekarki, znajdą pracę na dotychczaso-
wych stanowiskach.

Uchodźcy z Ukrainy znajdą pracę 
w firmach i w branżach, które do 
tej pory miały braki pracownicze. 
Prościej mówiąc – wypełnią lukę, 
której do tej pory nie zapełnili Pola-
cy. Dlatego też nie mamy się czego 
obawiać. Pracy powinno wystar-
czyć dla wszystkich. Tylko (s)pokój 
nas uratuje.

trafiła specyficzna grupa – są to 
głównie kobiety oraz dzieci. Przede 
wszystkim uchodźczynie nie będą 
w stanie wykonywać ciężkich, fizycz-
nych prac, jak by to było w przypad-
ku mężczyzn. 

Drugą kwestią jest konieczność 
zapewnienia opieki nad dziećmi, 
dlatego tylko część kobiet będzie 
mogła od razu podjąć zatrudnienie. 
Kolejnym aspektem jest znajomość 
języka. Nie wszystkie stanowiska, 
szczególnie te wymagające m.in. 
kontaktu z klientem, nie znające pol-
skiego Ukrainki będą w stanie objąć.

#SOLIDARNIZUKRAINĄ TAKŻE  
NA RYNKU PRACY

Jaki los zatem czeka tysiące 
uchodźców, przebywających obecnie 
w naszym kraju? Naprzeciw ich 
potrzebom stworzono specustawę, 
która reguluje m.in. kwestię ich za-
trudnienia. Każdy obywatel Ukrainy, 
który po 24 lutego wjechał legalnie 
do Polski i chce w niej zostać, może 
przybywać w naszym kraju przez 18 
miesięcy. 

W trakcie pobytu zostanie 
im przyznany numer PESEL oraz 
utworzony profil zaufany. Legalny 
pobyt daje też możliwość podjęcia 
zatrudnienia bez dodatkowych wy-
mogów np. rejestracji oświadczenia 
o zamiarze powierzenia pracy czy 
zezwolenia na pracę. To duże uła-
twienie zarówno dla poszukujących 
pracy Ukraińców, jak i pracodawców, 
którzy chętniej zaoferują stanowiska 
przybyszom ze Wschodu.

Z decydowana część z nich pozo-
stanie w naszym kraju do cza-
su, aż sytuacja w ich ojczyźnie 
się nie unormuje. Na ten 

moment te osoby potrzebują przede 
wszystkim pomocy medycznej, 
transportu i zakwaterowania, jednak 
z czasem będą starały się asymilować 
w polskim społeczeństwie. 

Podjęcie przez nie pracy może 
dać im namiastkę normalnego życia 
i szansę na zabezpieczenie swojego 
losu. Czy w obliczu tej sytuacji może 
zabraknąć na rynku pracy ofert 
dla Polaków?

Do tej pory sytuacja na rynku 
pracy w Polsce była dla pracowników 
bardzo dobra – po pandemicznych 
zawirowaniach firmy wróciły do 
pełnego działania, a w konsekwencji 
zaczęły zatrudniać więcej. Pojawiło 
się wiele nowych ofert pracy. Tylko 
w styczniu tego roku  do urzędów 
pracy zgłoszono ponad 115 tys. 
wolnych stanowisk zatrudnienia – 
wynika z danych GUS-u. 

To oznaczało, że wrócił tzw. 
rynek pracownika. Osoby poszuku-
jące pracy były w uprzywilejowanej 
pozycji, bo mogły przebierać wśród 
wielu ofert pracy, a pracodawcy 
musieli walczyć o zatrudnienie lub 
utrzymanie obecnych pracowników, 
proponując konkurencyjne warunki. 

CZY ZATEM PO 24 LUTEGO  
SYTUACJA SIĘ ZMIENIŁA?

W momencie wybuchu wojny 
Ukraińcy zdecydowali się na ucieczkę 
z kraju. Warto pamiętać, że do Polski 

Otworzyliśmy dla uchodźców 
domy i… rynek pracy.  
Czy zabraknie ofert dla Polaków?

W ciągu zaledwie trzech tygodni od wybuchu wojny na Ukrainie do naszego kraju przybyło 
prawie dwa miliony uchodźców. Co dalej?

Klaudia Łoś
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
POSZCZEGÓLNYCH MAREK

Rozdarcie firm pomiędzy utratą 
zysków z rynku rosyjskiego a stra-
tami wizerunkowymi doprowadziły 
do tego, że marki musiały zarządzać 
komunikacją kryzysową. Najmoc-
niej rozliczane są z tego oczywiście 
wspomniane firmy z Groupe Adeo.

• Leroy Merlin wspiera akcje 
pomocowe oraz swoich polskich pra-
cowników przyjmujących Ukraiń-
ców do domów, jak również ukra-
ińskich pracowników na miejscu. 
Przeznaczył 4,5 mln zł na te cele. 
Ponadto poza rosyjskim rynkiem 
zrywa współpracę z dostawcami 
i kontrahentami z Rosji i Białorusi. 
• Auchan organizuje pomoc 
psychologiczną dla swoich pracow-
ników w Polsce i Ukrainie. Pomaga 
finansowo i logistycznie w organizo-
waniu ucieczki z Ukrainy. Urucho-
mił również call-centre w języku 
ukraińskim z całodobowym wspar-
ciem psychologicznym.
• Decathlon nie odnosi się do sy-
tuacji w Ukrainie. Budzi to ogromną 
odrazę wśród klientów marki.
• Lorenz wyklina Putina, a swoją 
obecność w Rosji motywuje dbaniem 
o 300 pracowników i ich rodziny.
• McDonald, AmRest (KFC 
i PizzaHut) deklarują utrzyma-
nie lokali i pracowników na czas 
konfliktu. 

KONSEKWENCJE I SANKCJE 
DLA ROSJI 

Według JP Morgan wyłączenie 
rosyjskich banków z systemu SWIFT, 
wycofanie się wielu korporacji z ryn-
ku, zerwanie łańcuchów dostaw, 
zablokowanie dużej części impor-
tu surowca z Rosji oraz eksportu 
towarów do Rosji skutkować będzie 
skurczeniem się gospodarki rosyj-
skiej o 7–12% w 2022 roku. Dane PIE 
mówią nawet o 30% spadku PKB.

Subway, Pirelli, Spar, hotele Accor 
i Intercontinental, Honeywall, OTIS, 
Eco, Phillip Morris, City Group, 
Raiffeisen Bank, UniCredit czy 
OTP Bank. 

Jak mówi dr hab. Marek Ko-
tarbiński, istnieją prawdopodobnie 
cztery powody takiego zachowania:

• rosyjscy udziałowcy (w tym          
 ukryci pod spółkami);
• źle rozumiana apolityczność;
• chęć rozwoju za wszelką cenę;
• nieznany interes lub  
 wizja zarządu.

Taki stan rzeczy nie mógł pozo-
stać obojętny dla wizerunku firm, 
które zostały w Rosji, czerpiąc pro-
fity z tego rynku. Najgorzej wyszły 
na tym firmy z Groupe Adeo, czyli 
Auchan, Leroy Merlin czy Decathlon.

GROUPE ADEO MA KŁOPOTY
Supermarkety Auchan mają na 

terenie Rosji, zależnie od źródeł, od 
231 do aż 311 placówek, z których 
odnotowywały przychody rzędu 3,2 
mld euro rocznie. Z kolei Leroy Mer-
lin ma 107 sklepów stacjonarnych, 
a sam rynek rosyjski jest drugim pod 
względem wielkości obrotu po rodzi-
mym rynku francuskim. Natomiast 
sklepy sportowe Decathlon mają 
w Rosji kilkadziesiąt placówek.

Te trzy marki są aktualnie 
obiektem największego ataku ze 
strony konsumentów. Newsfeed 
użytkowników Facebooka, Twittera, 
LinkedIna czy Instagrama wypełnił 
się zdjęciami logotypów tych marek 
pobrudzonych krwią lub nałożonych 
logotypów na pojazdy wojskowe, co 
ma symbolizować odpowiedzialność 
za wojnę w Ukrainie i finansowanie 
rosyjskiej machiny wojennej. 

Częstym komentarzem konsu-
mentów jest wypominanie, że pienią-
dze są dla firm z grupy Adeo ważniej-
sze niż ludzkie życie i przyzwoitość.

Większość firm uznała (nie-
które pod naciskiem opinii 
publicznej), że prowadzenie 
biznesu w Rosji i Białorusi 

lub z podmiotami z tych krajów jest 
niemoralne, bo w konsekwencji przy-
czynia się do wspierania reżimów 
Łukaszenki i Putina. 

Sprawdzamy, jakie marki wycofa-
ły się z rosyjskiego rynku, a które nie 
podjęły takich decyzji i co mogło je 
do tego skłonić.

FIRMY, KTÓRE WYCOFAŁY 
SIĘ Z ROSJI

Jak twierdzi Jeffrey Sonnenfeld 
z Uniwersytetu Yale, z Rosji wycofało 
się lub wstrzymało swoją działalność 
ponad 380 firm. Na pierwszy rzut 
oka to ogromna liczba marek. 

W ich skład wchodzą tacy giganci 
jak: Starbucks, Bayer AG, Circle K, 
American Express, McDonald, KFC, 
Mastercard, Visa, Lipton, Deloitte, 
Grant Thornton, Coca Cola czy He-
ineken. Znaczna część z nich uczyni-
ła tak pod naporem opinii publicznej 
i znacznych strat wizerunkowych.

Nie wszyscy wycofują się jednak 
w tak zdecydowany sposób. Nestle, 
PepsiCo, Danone, Mondelez czy P&G 
zadeklarowały jedynie zmniejszenie 
produkcji i ograniczenie inwestycji. 
To nie spodobało się konsumentom, 
co widać w mediach społecznościo-
wych i portalach informacyjnych.

FIRMY, KTÓRE NIE WYCOFAŁY 
SIĘ Z ROSJI

Prawdziwe oburzenie wśród 
konsumentów wywołuje jednak to, 
że niektóre firmy podjęły decyzję 
o pozostaniu na rynku rosyjskim. Co 
więcej, niektóre marki wspominają 
o rozwoju i przejmowaniu miejsc po 
konkurencji. 

Katalog firm, które postanowiły 
rozwijać rynek rosyjski, wygląda 
następująco: Oriflame Cosmetics, 

Komunikacja kryzysowa  
i postępowanie marek w dobie wojny

24.02.2022 Władimir Putin nakazał swoim wojskom atak na Ukrainę z wody, powietrza i ziemi. 
Ta sytuacja poza dramatycznym przebiegiem dla ludności cywilnej ma również bezpośrednie 
przełożenie na biznes i marketing.

Igor Subocz
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do współpracy ukraińskich badaczy, 
którzy zajmują się fizyką i chemią 
kwantową. Na profilu Tomza Group 
on Quantum Molecular Systems 
(@QuantMol) w serwisie Twitter 
ukraińscy naukowcy znaleźć mogą 
informację o tym, jak ubiegać się 
o czasowe sfinansowanie badań 
i pobytu w Warszawie. 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Najstarsza polska uczelnia 

opracowuje bazę ofert pracy na UJ 
i innych uniwersytetach, by ułatwić 
dostęp do informacji o możliwościach 
zatrudnienia dla nauczycieli akade-
mickich z Ukrainy. W Szpitalu Uni-
wersyteckim w Krakowie przygotowa-
no też proces rekrutacji dla lekarzy, 
pielęgniarzy, położnych i osób, które 
wykonywały inne zawody medyczne. 

W stolicy Małopolski uchodźcy 
starać się mogą o zakwaterowanie 
w domach studenckich, a szeroki 
wachlarz wsparcia psychicznego 
ofiarom rosyjskiej agresji oferuje 
Instytut Psychologii UJ. Wśród zajęć 
terapeutycznych z krakowskimi psy-
chologami są m.in. sesje dla dzieci ze 
spektrum autyzmu. 

Uniwersytet Jagielloński uru-
chomił również subkonta, na które 
wpłacać można darowizny z przezna-
czeniem na doraźną pomoc oraz sty-
pendia dla studentów i doktorantów 
poszkodowanych wskutek rosyjskiej 
inwazji. Działa też specjalny mail, 
na który kierować można zapytania 
o rekrutację na studia dla obywateli 
Ukrainy, którzy w naszym kraju zna-
leźli się z powodu rozpętanej przez 
Rosję wojny.

iny gromadzi dziesiątki studentów 
– wolontariuszy, których w pracy 
wspierają ci, którym pomoc została 
już okazana. Zbierane są żywność, 
leki, produkty do pielęgnacji, ale 
ponawiane są apele o przedmioty 
survivalowe, które następnie prze-
słać można wojsku.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Na stołecznym uniwersytecie 

dla uchodźców z Ukrainy dostęp-
na jest bezpłatna pomoc prawna, 
a także wsparcie językowe. Katedra 
Ukrainistyki na Wydziale Lingwi-
styki Stosowanej w ramach nowo 
powstałego Centrum Pomocy Języ-
kowej oferuje nieodpłatne świad-
czenia – ustne tłumaczenia, które 
potrzebne mogą być np. u lekarza 
czy w banku. 

Również filolodzy z UW przy-
gotowali książki do nauki języka 
polskiego dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy. Pięć tomów „Raz, dwa, 
trzy i po polsku mówisz Ty!” wydano 
z myślą o uczniach polonijnych 
szkół za wschodnią granicą już 
kilka lat temu, ale dziś materiały 
dydaktyczne, które pobierzemy ze 
strony Fundacji Wolność i Demo-
kracja, przydać się mogą też w wielu 
placówkach nad Wisłą. Warto 
dodać, że podręczniki te uzyskały 
akceptację Ministerstwa Oświaty 
i Nauki Ukrainy. 

Nie tylko humaniści oferują 
wsparcie, dzieląc się swoją dotych-
czas nabytą wiedzą. Profesor Michał 
Tomza, adiunkt w Instytucie Fizyki 
Teoretycznej Wydziału Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego, zaprasza 

S prawdziliśmy, w jaki sposób 
studenci i pracownicy akade-
miccy w Polsce angażują się 
w pomoc Ukraińcom. 

UNIWERSYTET GDAŃSKI
– Od dziecka jeździłam na 

Ukrainę, byłam i wciąż jestem nią 
oczarowana. Gdy wybuchła wojna, 
nie umiałam przyjąć do wiadomości, 
że Rosja posuwa się do najgorsze-
go. Potrzeba serca, żeby tu i teraz 
zacząć działać dla Ukrainy, była 
ogromna – opowiada Marcelina Wil-
czewska, organizatorka największej 
studenckiej zbiórki w Trójmieście. 
– Rzuciłam temat wśród znajomych 
z roku, założyliśmy wydarzenie na 
Facebooku, wkrótce na Wydziale 
Nauk Społecznych zebrało się kilka 
osób z politologii, w holu na ławce 
ustawiliśmy karton z napisem #Stu-
denciDlaUkrainy. Parę godzin póź-
niej okazało się, że ogrom osób chce 
dołączyć do inicjatywy, skontakto-
wały się z nami wszystkie wydziały, 
GUM-ed i SWPS w Sopocie. Dziś 
ściśle współpracujemy, na Wydziale 
Biologii liczone są np. lekarstwa, 
inna ekipa odbiera załadowane TIR-
-y, które wysyłają do nas organizacje 
charytatywne z Irlandii, Norwegii 
czy Niemiec – tłumaczy studentka. 

Zapytana o to, gdzie przekazy-
wane są tworzone przez studentów 
paczki, dziewczyna wylicza: – Nasze 
transporty docierają do ośrodków, 
do polskich rodzin, na granicę oraz 
bezpośrednio do miast ogarnię-
tych wojną, m.in. Kijowa, Sum czy 
Charkowa. 

Inicjatywa #StudencidlaUkra-

МИ З ВАМИ! 
Nieoceniona pomoc  
środowisk akademickich 

Oddolne, pomocowe inicjatywy studentów z całej Polski wzbudzają podziw i szacunek. Na 
uczelniach wyższych w całym kraju organizowane są zbiórki, punkty konsultacyjne i dodatkowe 
zajęcia – wszystko po to, by choć trochę ulżyć sąsiadom uciekającym z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Aleksandra Samborska
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Magdalena Maciejewska

nie jest popularyzacja. To pojęcie, 
choć często bywa wykorzystywane 
jako synonim wyrażenia „promocja 
nauki”, oznacza coś zupełnie innego. 

Naukę popularyzujesz wówczas, 
kiedy styl naukowy zamieniasz na 
popularnonaukowy i przekazu-
jesz merytoryczne treści w sposób 
przejrzysty i zrozumiały dla osób 
niezwiązanych z daną dziedziną. 
Tak właśnie czynił Bolesław Prus, 
uznawany za jednego z pierwszych 
popularyzatorów nauki, który istot-
ne z punktu widzenia nauki treści 
umiał przemycić w swoich felieto-
nach w taki sposób, że rozumiał je 
niemalże każdy czytelnik. 

Promocja nauki oznacza podej-
mowanie pewnych działań mających 
znacznie bardziej marketingowy cha-
rakter. Często ma miejsce wówczas, 
gdy zależy nam na tym, aby zachęcić 
określone osoby do zapisania się na 
dane zajęcia np. prowadzone przez 
uniwersytet. Ścianki z logotypami, 
ulotki, plakaty, banery, reklamy 
w mediach społecznościowych poka-
zujące instytucje edukacyjne w jak 
najlepszym świetle lub promujące ich 
ofertę same w sobie nie są niczym 
złym, jednakże mają one na celu pro-
mocję, a nie popularyzację nauki.

I TY MOŻESZ BYĆ  
POPULARYZATOREM! 

Jeśli więc stawiasz swoje pierw-
sze kroki na naukowej ścieżce i czu-
jesz, że jest to coś, czym chciałbyś się 
zajmować w przyszłości, to nie zapo-
minaj o popularyzacji. Nawet najbar-
dziej innowacyjne badania lub od-
krycia, schowane do uniwersyteckiej 
szuflady lub prezentowane wyłącznie 
w gronie specjalistów, nie zmienią 
świata. Możesz tego dokonać!

Popularyzacja,  
czyli nauka po ludzku 

Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda naukowiec? 
Dzisiaj przyglądamy się stereotypowym wyobrażeniom 
o krzewicielach nauki. 

CZY KAŻDY NAUKOWIEC  
POPULARYZUJE NAUKĘ? 

Uprawianie nauki to ciężki ka-
wałek chleba. O blaskach i cieniach 
zajmowania się tą profesją można 
byłoby napisać cały cykl artykułów, 
jednakże nie jest to głównym tema-
tem niniejszego tekstu. Ten bowiem 
poświęcony jest popularyzacji nauki, 
czyli temu, co czynić można zarówno 
przy wspomnianym wcześniej ro-
dzinnym obiedzie, podczas spotkań 
ze studentami, jak i w telewizji 
śniadaniowej. Proces ten bowiem 
polega na rozpowszechnianiu wiedzy 
naukowej – związanej z rozmaitymi 
dziedzinami – w szerokich kręgach 
społeczeństwa. 

Jeśli więc zajmujesz się tematem 
wpływu stonek ziemniaczanych 
na rolnictwo, zastosowaniem gier 
planszowych w edukacji lub nowymi 
rodzajami chemioterapii, ale o zwią-
zanych z tym badaniach, o których 
udało Ci się dowiedzieć, lub które 
sam prowadzisz, poza Tobą wie także 
Twój promotor i kilka mądrych pro-
fesorskich głów, z którymi spotykasz 
się na specjalistycznych konferen-
cjach, niestety – popularyzator z Cie-
bie marny, choć naukowcem możesz 
być wyśmienitym.

JESZCZE POPULARYZACJA  
CZY JUŻ PROMOCJA? 

Jeśli jednak właśnie uświado-
miłeś sobie, że przecież wychodzisz 
z nauką do ludzi, bo promujesz swój 
uniwersytet podczas targów eduka-
cyjnych dla uczniów szkół średnich, 
a nawet swego czasu prezentowałeś 
licealistom z profilu medycznego 
aparaturę znajdującą się w uniwer-
syteckiej pracowni, to po raz drugi 
muszę Cię rozczarować – to wciąż 

N iezależnie od tego, ile macie 
lat, gdzie pracujecie i na jaki 
poziom edukacyjny udało 
Wam się wspiąć, skojarze-

nia szybko przychodzą do głowy. 
Okulary ze szkłami grubymi jak 
denka od butelek, rozwiane włosy, 
rozkojarzony wzrok, niekończąca 
się sterta książek, ewentualnie 
probówki zajmujące resztki wolnej 
przestrzeni – czy to nie właśnie 
taki obrazek pojawił się w Waszych 
myślach, gdy zaczęliście się nad tym 
zastanawiać? 

U CIOCI NA IMIENINACH
Idźmy krok dalej i postawmy 

kolejne pytanie – czym właściwie 
zajmuje się naukowiec? Tego nie wie 
nikt. Zdarzają się bardziej zdeter-
minowane jednostki, które chcą to 
zgłębić i zadają pytania dodatkowe, 
jednakże znaczna część społeczeń-
stwa, wśród której znajdują się m.in. 
ciocie, babcie, rodzice, rodzeństwo, 
a także przyjaciele rozmaitych pro-
fesorów, doktorów i doktorantek, 
nawet nie próbują zaznajomić się 
z tym tematem. 

„Jesteśmy z Ciebie bardzo 
dumni, ale prosimy, nie wyjaśniaj 
nam tego kolejny raz”. „To cudow-
nie, że tak świetnie idzie Ci to, 
czym się zajmujesz!”. Tego typu 
teksty znaleźć można nie tylko 
na kartkach okolicznościowych 
dedykowanych wspomnianej grupie 
społecznej, ale także usłyszeć pod-
czas niedzielnego obiadu lub kolacji 
wigilijnej. Naukowiec lub naukow-
czyni w rodzinie to wciąż powód do 
chluby i ciężki orzech do zgryzienia 
jednocześnie.
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chowań innych i właśnie social media mogą 
takie pomocowe zachowania modelować. 
Szczerze mówiąc, chciałabym, żeby ludzie 
na co dzień robili rzeczy, które pomagają in-
nym, nawet jeśli robią to dla poklasku. Jest 
to na tyle potrzebne, że nawet jeśli moty-
wacja wygląda w taki sposób, to czemu nie. 
Nie mam na myśli, żeby to była główna mo-
tywacja, bo znamy lepsze, szlachetniejsze 
i bardziej etyczne. 

Istnieją różne sposoby na radzenie sobie 
z trudnymi sytuacjami i dla niektórych jest 
to altruizm. Pomagamy innym, ale równo-
cześnie pomagamy sobie.

Czy w dobie kryzysu wstawianie filmi-
ków ze śmiesznymi kotami jest na miejscu? 
Czy nie wywoła to fali hejtu?

To, o co pytasz, jest bardzo dyskusyjną 
kwestią, odnoszącą się do własnej wewnętrz-
nej etyki. Czasem wydaje mi się, że hejterzy 
w internecie czekają na okazję czy temat, aby 
ten hejt uwolnić i pozwolić mu wypłynąć. 
Jak o tym myślę, przypomina mi się tekst 
piosenki Marii Peszek, Elektryk: „Róbmy mi-
łość, a nie wojnę”. Tego w internecie i nie tylko 
nam życzę. 

Myślę, że podejście do social mediów trze-
ba sobie wyrobić samemu, wewnętrznie roz-
strzygnąć i ustalić, co jest dla mnie ok, a co 
nie. Moralne osądy wobec innych ludzi i ich 
zachowań zawsze będą dla mnie wątpliwe.

Jak myślisz, co powinny zrobić osoby, 
które żyją z zarabiania na mediach spo-
łecznościowych? Czasami jest to promo-
wanie zdrowego stylu życia, ale niekiedy 
ich stały content opiera się np. na robieniu 
głupich żartów. Jak takie osoby powinny 
radzić sobie z komentarzami: Wojna na 
Ukrainie, a Ty się zajmujesz jakimiś bzdu-
rami, przestałem/-am Cię szanować?  

Tak, jest część takich osób, ale jeśli ktoś 
umie w tej sytuacji dalej prowadzić social me-

W związku z wieloma niepewnościami w obliczu wojny rozmawiamy z psycholożką Patrycją 
Ptaszek. Jak radzić sobie w obecnej sytuacji? Chwalić się pomaganiem czy nie? Co robić, gdy 
dopadają nas wyrzuty sumienia?

Psychika na granicy 
wytrzymałości

Maja Polak

Maja Polak: Trzeba przyznać, że rze-
czywistość nas ostatnio nie oszczędza. 
Jak w tym wszystkim odnajdujesz się jako 
psycholog?

mgr Patrycja Ptaszek: Myślę, że trudno 
jest mi oddzielić bycie psychologiem od bycia 
człowiekiem. Rzeczywiście ten ostatni czas 
jest trudny z wielu powodów. Pandemia, in-
flacja, zmiana sposobu pracy i teraz wojna. 
Tak jak dla większości z nas, dla mnie to też 
niełatwa sytuacja. 

Muszę zastanowić się nad tym, na co mam 
wpływ i w czym mogę pomóc. Nie mogę wziąć 
na siebie więcej, niż jestem w stanie udźwi-
gnąć i z perspektywy człowieka, i psychologa. 
Dla mnie odpowiedzenie sobie na to pytanie, 
ile rzeczywiście mogę, a co mnie przerasta, 
jest istotne. 

Czasami zdarza się, że ludzie pytają mnie, 
jak wesprzeć osoby z Ukrainy przebywają-
ce obecnie na terenie naszego kraju. Widzą 
w tym trudność, bo bardzo chcą zrobić coś do-
brego, ale na początku nie wiedzą, jak zadzia-
łać. Chcą wiedzieć, jak wesprzeć kogoś, kto 
przeszedł taki stres, i jak mu realnie pomóc.

Czy uważasz, że podczas tego pomaga-
nia warto pokazywać się w social mediach 
i mówić, co się robi? Czy nie jest trochę tak, 
że ludzie zaczną nam wytykać obłudę, po-
wiedzą, że staramy się za mało, że robimy to 
dla poklasku?

Rozumiem obawę i co jest motywem tego 
pytania. Ja to postrzegam inaczej. Myślę 
o tym w kategorii inspiracji i bodźca, który 
może uruchomić domino pomocy. Niektó-
rzy bardzo chcieliby pomóc, ale nie mają od-
wagi albo nie do końca wiedzą, jak to zrobić. 
Dzięki publicznemu obiegowi te informacje 
mają szansę trafić do większej liczby osób, 
które faktycznie mogą coś zrobić. 

Odnosząc się do psychologii, istnieje coś 
takiego jak naśladowanie i modelowanie za-
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to jest dla niego w tym momencie dobre i tego 
potrzebuje, powinien jechać.

Jak radzić sobie na co dzień z ota-
czającą nas rzeczywistością, niepewno-
ścią, natłokiem informacji w telewizji 
i internecie?

Ważne jest dbanie o wewnętrzną higienę 
psychiczną i dawkowanie informacji. Lepiej 
przyswajać je w sposób regularny i świadomy. 
Można wyznaczyć sobie konkretną godzinę 
na ich śledzenie. 

Na początku tej sytuacji też doświadczy-
łam ciągłego aktualizowania stanu wiedzy 
o tym, co się dzieje, ale myślę, że nie można 
bez ustanku dostarczać sobie tak wielu bodź-
ców, zwłaszcza przed zasypianiem. 

Jak sobie radzić? To trywialne sprawy, ale 
moim zdaniem bardzo ważne: zaspokajanie 
swoich podstawowych potrzeb, wysypianie 
się, jedzenie ciepłych posiłków, ale też dbanie 
o relację z bliskimi i wsparcie społeczne. To, 
żeby rozmawiać i spędzać czas z rodziną. 

Równie ważna jest aktywność fizyczna, 
trudno o zdrowego ducha bez zdrowego ciała. 
Na pewno będziemy bardziej skuteczni w po-
mocy, jeśli sami będziemy modelować spokój. 
Nasza postawa musi być spokojna i pokazy-
wać bezpieczeństwo, a to się nie uda, kiedy 
będziemy rozdrażnieni. Troszczmy się o siebie 
samych i o siebie nawzajem.

Jak świętować, kiedy świat stoi w ob-
liczu gigantycznego kryzysu? Jak cie-
szyć się świętami wielkanocnymi?

Prawdopodobnie świadomość aktual-
nej sytuacji będzie z nami przez ten czas 
z większym lub mniejszym nasileniem. Jest 
to uzależnione od naszej wrażliwości i in-
dywidualnych czynników. Święta mogą być 
trudniejszym czasem, bo mamy mniej obo-
wiązków, a więcej czasu na myślenie. I tak jak 
poprzednio – po prostu przeżyjmy je w zgo-
dzie ze sobą. 

Jeśli czujemy, że mamy siłę na jakieś 
działanie i to może przynieść nam ulgę, za-
angażujmy się. Jeśli natomiast nie chcemy się 
angażować, możemy skupić się na budowaniu 
dobrej atmosfery w domu. 

Przed nami maraton, nie sprint, a być 
może nawet sztafeta. W momencie, kiedy jed-
na osoba działa, inna może odpocząć, a żeby 
utrzymać skuteczność działań i pomocy, trze-
ba się wymieniać. Święta możemy potrakto-
wać jako czas podładowania baterii.

dia w swój określony sposób, ma do tego pra-
wo i to jest w porządku. To nie nasza wina, że 
tam jest wojna.

Jeśli z kolei komuś z odbiorców taka te-
matyka ciąży, bo nie ma ochoty żartować i być 
w takim humorystycznym contencie, ma pra-
wo przestać obserwować. 

Samounicestwienie nie pomaga ani nam, 
ani osobom w Ukrainie. To, że łączymy się 
z nimi i odczuwamy lojalność wobec ich cier-
pienia i trudnej sytuacji, nie musi polegać na 
zmuszaniu się do współcierpienia. 

Czasami może nam się wydawać, że cze-
goś nie wypada, coś jest nieetyczne. Warto 
o tym na pewno rozmawiać, ale wierzę też, że 
mamy coś takiego jak wewnętrzna wrażliwość 
i kompas, który pokazuje nam, co w danej sy-
tuacji jest właściwe. Nasza ekspresja radości 
czy uczuć, szczególnie w stosunku do osób, 
które doznały cierpienia, mogłaby w danym 
momencie nie być na miejscu. 

Na szczęście mamy własny regulator we-
wnętrzny i empatię. Postrzegam to jako wska-
zówkę dla osób, które zarabiają w taki sposób. 
Muszą robić to w zgodzie ze sobą i muszą być 
gotowe na to, że być może część osób w tym 
akurat momencie nie będzie chciała oglądać 
ich pracy. Nie oznacza to jednak, że powinny 
z tego rezygnować. Nie ma takiej potrzeby, 
żeby myśleć w czarno-biały sposób, który ar-
bitralnie osądza, czy coś wypada, czy nie.

A co z wyjazdami? Czy mogę bez wyrzu-
tów sumienia jechać na wycieczkę za grani-
cę? Czy nie jestem hipokrytką?

Znowu, trzeba to rozstrzygać wewnętrz-
nie i patrzeć przez pryzmat siebie. Czy wolę 
wpłacić pieniądze na organizację i pomóc, czy 
najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić dla siebie, 
jest wyjazd? Obecnie wiele osób odczuwa po-
czucie winy, szczególnie w sytuacjach, które 
przynoszą im radość. 

W traumatologii istnieje pojęcie poczucia 
winy wśród osób ocalałych. Tutaj podstawo-
we bezpieczeństwo nie jest naruszone i samo 
zjawisko nie jest dosłowne, ale istnieje pew-
nego rodzaju analogia. Wojna trwa, to nie 
jest nasza wina. Nic dobrego z nas jako osób 
pomagających nie będzie, jeżeli będziemy 
funkcjonować tak samo źle jak osoby, których 
bezpośrednio dotyczy problem. 

Żeby być wsparciem, musimy być silni, 
a żeby takimi być, musimy się odżywiać. Dla 
kogoś tym metaforycznym pożywieniem 
może być właśnie wyjazd. Jeśli ktoś czuje, że 

OKIEM EKSPERTKI

W ŚWIETLE WOJNY

mgr Patrycja Ptaszek

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krako-
wie, obecnie w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 
Uniwersytetu SWPS. Prowadzę konsultacje indywidualne dla osób w różnym wie-
ku, a także wspieram uczniów w Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących. Po-
magam innym w podnoszeniu jakości życia i odnalezieniu wewnętrznych zasobów. 
Kieruje się tym, że to ludzie są z problemami, a nie problemy z ludźmi.
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zmuszeni nauczania jej w podziem-
nych szkołach. Za śpiewanie groziło 
więzienie, a nawet zesłanie. Sytuacja 
zmieniła się dopiero w momencie 
odzyskania przez Ukrainę niepod-
ległości, kiedy to kilka lat później, 
bo w 2003 roku, powstała ustawa 
o hymnie narodowym Ukrainy. Od 
tamtej pory tekst hymnu oraz melo-
dia nie zostały zmienione. 

Jak każdy kraj, tak i Ukraina 
posiada historię bogatą w symbole 
i legendy. Jednym z takich znaków 
rozpoznawczych jest barwinek, który 
zdobi bochenki weselne i symbolizu-
je wieczną miłość. Drugim nieza-
przeczalnym symbolem jest słonecz-
nik, a wiąże się to z ciekawą legendą 
o Słońcu i jego córkach. Jedna z nich 
bowiem zakochała się, wyszła za 
mąż i dla swojego męża pozostała 
na ziemi, gdzie – tęskniąc za niebem 
– zwróciła się ku niebu i zamieniła 
w ten piękny kwiat. 

NIE TYLKO BARSZCZ UKRAIŃSKI
To, co natychmiast kojarzy Ci się 

ze specjałami ukraińskiej kuchni, 
to z całą pewnością barszcz. Jest 
to jednak jedynie kropla w morzu 

Mimo że Ukraina ma długą 
historię, jako państwo suwe-
renne istnieje zaledwie od 
1991 roku. Jeśli jesteś fanem 

historii, z całego serca zachęcam Cię 
do zagłębienia się w jej wyjątkową 
i pełną zawiłości opowieść. Dzisiaj 
natomiast zapraszam Cię w po-
dróż po kulturze i tradycjach tego 
wyjątkowego kraju. Jeśli poświęcisz 
dziesięć minut na przeczytanie tego 
tekstu, dasz sobie szansę na walkę 
ze stereotypami, że Ukraina to tylko 
barszcz, architektura Kijowa i dzia-
dek mróz.

PIĘKNO W SYMBOLACH
Najważniejszym symbolem 

kraju jest jego hymn. Nie inaczej jest 
w przypadku Ukrainy i jej narodowej 
pieśni Szcze ne wmerła Ukraina, do 
której słowa napisał Pawło Czubiń-
ski, a muzykę skomponował ksiądz 
Mychajło Werbycki. Pieśń ta ma 
tragiczną historię. W 1917 roku 
stała się oficjalnym hymnem kraju, 
którego swoboda nie trwała niestety 
zbyt długo. 

W wyniku sytuacji panującej 
w kraju walczący o wolność byli 

Za wschodnią miedzą

Maja Polak

Ukraina to nie tylko piękny kraj, bogata historia i wyjątkowa  
architektura. To również wspaniali artyści, wzruszająca sztuka  
i oczywiście przepyszna kuchnia. Zapraszam Cię więc  
w kulturalną podróż po kraju naszych sąsiadów ze wschodu.
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smaków, jakie oferuje nam Ukraina. 
Jeśli tylko będziesz mieć okazję, 
koniecznie spróbuj derunów. Ta prze-
pyszna odsłona placków ziemnia-
czanych na długo zostanie w Twojej 
pamięci. O ile w Polsce placki jadamy 
zazwyczaj na obiad, nasi sąsiedzi 
jadają je również na śniadanie. Do-
dają do nich kwaśną śmietanę oraz 
szczypior. 

Ponadto, jeśli jesteś fanem 
naleśników, będąc za granicą, zamów 
młynci, które najczęściej poda-
wane są z farszem z mięsa, cebuli 
i ziemniaków. Odkrywając ukraińską 
kuchnię, nie zapomnij również o sy-
rnikach – serowych racuchach oraz 
warenikach – pierogach o przeróż-
nych nadzieniach, zaczynając od ja-
błek i wiśni, przez ziemniaki, kasze, 
a kończąc na kiszonej kapuście. 

Jak pewnie zauważyłeś, w kuchni 
ukraińskiej znajdziesz wiele potraw 
podobnych do naszej narodowej 
kuchni. Wspaniałe jest jednak to, 
że mimo iż możesz myśleć, że znasz 
te potrawy, ich ukraińskie wersje 
zaskoczą Cię niuansami smakowymi, 
do których będziesz wracać latami. 
Smacznego! 

ŚWIĘTA TAKIE SAME, 
A JEDNAK INNE

Na pewno chociaż raz słyszałeś, 
że w Ukrainie obchodzi się święta 
w innych terminach niż w Polsce. 
Czemu? Ze względu na różnice w ka-
lendarzu.  

O ile my stosujemy kalendarz 
gregoriański, o tyle nasi wschodni 
sąsiedzi zostali przy kalendarzu 
juliańskim. Konsekwencją tej decyzji 
jest 13 dni różnicy. Dlatego też, 
przykładowo, my obchodzimy wigilię 
24.12, a Ukraińcy 06.01. My obcho-
dzimy Nowy Rok raz, natomiast nasi 
sąsiedzi obchodzą go razem z nami, 
a następnie z 13 na 14 stycznia; 
wtedy świętują tak zwany Stary 
Nowy Rok. 

Podobnie jest w przypadku Wiel-
kanocy, ukraińskiego Wełykdeń. Jest 
ona świętem ruchomym, dlatego ta 
różnica jest mniejsza, ale w tym roku 
my będziemy obchodzić ją 17 kwiet-
nia, natomiast nasi sąsiedzi dopiero 
24 kwietnia. 

Data święta to nie jedyna różni-
ca. Na ukraińskim stole wielkanoc-
nym oprócz potraw, które na pewno 
sam przygotowujesz, możesz znaleźć 
sękacz, ukraińskie bliny, czerwony 
kawior oraz paskę – słodkie cia-
sto, które stanowi symbol Ciała 
Pańskiego. 

Święto zmartwychwstania to 
również festiwal pisanek i liczne 
przesądy, jak ten o zabieraniu ze sobą 
do cerkwi karty lub żetonu, co ma 
zapewnić przypływ pieniędzy i zbicie 
majątku na hazardzie. 

O bogactwie i różnorodności 
kultur świadczy fakt, że nie jesteśmy 
w stanie wypisać jednej wspólnej li-
sty tradycji świątecznych, albowiem 
są one charakterystyczne dla danego 
regionu. Oprócz Bożego Narodzenia 
czy Wielkanocy na uwagę zasługuje 
z całą pewnością noc kupały, która 
u nas jest obecnie nazywana nocą 
świętojańską. W trakcie tego, nie 
oszukujmy się, pogańskiego święta, 
zakochani skaczą razem przez ogni-
sko, trzymając się za ręce. 

Na pewno znasz również polskie 
święto zmarłych, które w Ukrainie 
nazywane jest hrobkami. O ile u nas 
jest to dzień, kiedy zapalmy znicze 
i z nostalgią oraz pewnym smut-
kiem wspominamy zmarłych, o tyle 
w Ukrainie wygląda to zupełnie ina-
czej. Tydzień po Wielkanocy cmen-
tarze stają się miejscami organizacji 
pikników. Żyjący przygotowują 
smaczne potrawy oraz napoje i przy-
noszą je na groby swoich bliskich, 
aby razem z nimi świętować. Wzno-
szą również liczne toasty, którymi 
oczywiście dzielą się z nieżyjącymi. 

OBRAZ I DŹWIĘK
Każdy z nas zna mnóstwo 

polskich filmów. Z łatwością wy-
mieniamy nazwiska aktorów oraz 
reżyserów. Nie inaczej jest w przy-
padku kina amerykańskiego. Smutną 
prawda jest jednak fakt, że mało 
kto z nas zna jakikolwiek zespół 
lub film produkcji ukraińskiej czy 
opowiadający o jej historii i ludziach. 
A wielka szkoda. 

Zaczynając naszą podróż po 
świecie kultury i sztuki, warto wspo-
mnieć o produkcji Tancerz w reżyserii 

Stevena Cantora, która opowiada 
historię Siergieja Połunina zwanego 
chuliganem baletu. 

Na uwagę zasługuje również 
Plemię Mirosława Słaboszpyckiego. 
Niesamowity obraz realizowany 
w języku migowym, w którym 
dosyć, że nie usłyszysz dialogów, to 
dodatkowo nie przeczytasz tran-
skrypcji. Mimo tego utrudnienia 
obraz wstrząsa jasnością przekazu 
i w okrutny sposób ukazuje pojęcie 
człowieczeństwa. 

Sztuka to również dźwięk, 
a Ukraina to bogactwo tradycji. Jeśli 
jesteś fanem folkloru, koniecznie 
posłuchaj utworów takich jak: Pid-
manuła pidweła, Szczedryk czy Nese 
Gala Wodu. Jeśli jednak wolisz trochę 
nowocześniejsze brzmienie, zapoznaj 
się z twórczością Go-A, zespołu, 
który specjalizuje się w elektrofolku, 
lub, jeśli gustujesz w rapie, wyszukaj 
w internecie Alyona Olehivna Savra-
nenko lub Kalush. 

Jeśli jakaś twarz jest rozpozna-
walna na świecie, a niekoniecznie 
wiesz, że jej właścicielka urodziła się 
w Ukrainie, to z całą pewnością jest 
nią Olga Kurylenko. Ta piękna mo-
delka i jednocześnie aktorka może 
Ci być znana jako Camille, jedna 
z tak licznych dziewczyn brytyj-
skiego agenta do zadań specjalnych 
Jamesa Bonda.

Jak większość ludzi, wiesz, jak 
wygląda flaga Ukrainy, a nawet 
powiedziałbyś kilka słów w tym 
pięknym języku. Jadłeś chociaż raz 
barszcz, choć nie oszukujmy się, 
przepis wykorzystywany w Polsce 
niekoniecznie pokrywa się z tym ory-
ginalnym. Wiesz, gdzie leży Lwów, 
Kijów i Odessa. 

Chciałabym, żebyś od dzisiaj 
wiedział również, co jest narodowym 
kwiatem naszych sąsiadów, że święto 
zmarłych może zamiast lamentu 
opiewać w radość, a wręcz stać się 
ucztą, a ukraińska muzyka to nie tyl-
ko folklor, ale również rap. Zachęcam 
Cię do zgłębienia wiedzy na temat 
kraju naszych sąsiadów, a jeszcze nie 
raz zaskoczy Cię tamtejsza historia, 
tradycja, obyczaje i sztuka.

W ŚWIETLE WOJNY
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Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

Przetworzenie pewnych elementów, 
wpasowując je w konwencję – cho-
ciażby Riddlera i jego internetowych 
naśladowców – to dobry przykład 
sprawności twórców. Takich elemen-
tów jest wiele – można nawet nie 
zauważyć, że film dzieje się zarówno 
podczas Halloween, jak i wyborów 
na burmistrza – i tworzą one całość 
zarówno zakorzenioną w rzeczywi-
stości, ale też bardzo komiksową. 

Gdy widzowie nie chcą kolej-
ny raz oglądać śmierci rodziców 
młodego Bruce’a Wayne’a, mogłoby 
się wydawać, że termin ważności tej 
postaci jest bliski. Reeves natomiast 
ochoczo przesuwa punkt wyjścia 
i wyciska z materiału źródłowego 
świeże soki z pomocą doborowe-
go zespołu.

Może wydawać się natural-
nym, że postacie takie jak 
Batman regularnie wracają 
na ekrany w odświeżonym 

wydaniu. Gdy studia filmowe wyko-
rzystują wszelkie swoje zasoby, aby 
dostarczać content, żaden materiał 
nie może leżeć odłogiem, a już na 
pewno nie taki.

Przy okazji premiery najnow-
szego Batmana w reżyserii Matta 
Reevesa, adaptacji o przemyślanym 
i zniuansowanym podejściu do 
materiału źródłowego oraz poprzed-
nich kinowych odsłon, trudno nie 
zastanowić się nad specyfiką tego 
typu ikonicznych postaci. Protopla-
ści Batmana tacy jak Zorro czy The 
Shadow wypadli już dawno z łask 
masowej publiczności, podobnie 
jak inne postacie, które niegdyś 
gościły dosłownie w setkach filmów, 
seriali, słuchowisk i komiksów, np. 
Tarzan czy Robin Hood. Tymczasem 
chociażby Sherlock Holmes, Dracu-
la i w szczególności Batman mają 
się świetnie.

Coś, co czytelnicy komiksów 
szczególnie docenią w nowym filmie 
o Batmanie, to wątek detektywi-
styczny. Historia rozpoczyna się, 
gdy Bruce Wayne (Robert Pattin-
son) dopiero od roku spędza noce, 
walcząc z przestępcami – chce, aby 
bali się oni spotkania z nim, nie 
starając się przy tym zdobyć zaufania 
porządnych obywateli. Nie jest też 
zainteresowany wykorzystywaniem 
swojego majątku i nazwiska do czy-
nienia dobra. 

Gdy tajemniczy, zamaskowany 
Riddler (Paul Dano) zaczyna mordo-
wać najbardziej wpływowych obywa-
teli Gotham, a przy tym ujawniać ich 
przewinienia, Batman będzie musiał 

nie tylko pomóc porucznikowi 
Gordonowi (Jeffrey Wright) wytropić 
Riddlera, ale też przemyśleć własną 
krucjatę. 

Sposób, w jaki Reeves czyni świat 
filmu otwartym, na wzór komik-
sów, to kolejna rzecz, którą docenią 
czytelnicy. Nie jest to ekranizacja, 
w której postacie, przez dziesiątki 
lat pojawiające w zeszytach, zostają 
naprędce wprowadzone i odprawio-
ne. W tej historii bohaterowie tacy 
jak Pingwin (Colin Farrell), gangster 
Carmine Falcone (John Turturro) czy 
Kobieta Kot (Zoë Kravitz) odgrywają 
zróżnicowane role, jak gdyby po pro-
stu od dawna zaludniali Gotham.

Wątek poszukiwania morder-
cy z Batmana nie dorównuje temu 
z Zodiaka, jednemu z filmów, który 
jawnie posłużył twórcom za inspira-
cję. Nie było to zresztą celem. Nato-
miast takie wątki, od dekad obecne 
w komiksach o Batmanie, to dobry 
przykład tego, co wyróżnia tę postać: 
ciągła ewolucja i czerpanie z coraz to 
nowych źródeł. 

Dlatego też kolejny raz do pracy 
nad Batmanem udało się przyciągnąć 
jednego z najbardziej pożądanych 
twórców w branży. Główne zadanie 
stanowiło konkretne artystyczne 
wyzwanie: po baśniowych, campo-
wych czy realistycznych interpre-
tacjach tej postaci wiadomo było co 
prawda, że nowa wersja powinna 
zachować sprawdzoną powagę 
i realizm, ale stanowić też świeżą 
rekonstrukcję. 

Efekt końcowy może wydawać 
się filmem zbyt długim i niewystar-
czająco uporządkowanym, ale te 
spóźnione cięcia i zawiłości sprawiają 
też, że ogląda się go zupełnie inaczej 
niż inne produkcje w gatunku. 

BATMAN 
REŻ. MATT REEVES, PROD. USA,  
175 MIN 
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po fachu, która co prawda od lat 
powtarza te same żarty, ale dawno 
temu przecierała szlaki dla kobiet 
w branży i była przy tym naprawdę 
śmieszna. Oczywiście schemat, 
w którym reprezentanci oddalonych 
pokoleń uczą się od siebie nawza-
jem, jest dosyć typowy. Natomiast 
w tym wydaniu nie jest przejrzały, 
m.in. dlatego, że postacie posiadają 
dobrze zdefiniowane wady charak-
teru, a kontrast między nimi nie jest 
przewidywalny – starsza bohaterka 
ma najwięcej energii.

postanawia on przeprawić swoje 
ogromne stado przez kilka stanów, 
żeby je sprzedać. 

Pomaga mu w tym adoptowany 
lata wcześniej Matthew Garth – i co 
stanowi genialną decyzję castingową, 
w tej roli występuje debiutujący na 
ekranie Montgomery Clift, wybitny 
aktor o delikatnej powierzchow-
ności, z tej samej szkoły co Marlon 
Brando czy James Dean. Już rola 
Wayne’a jest szczególnie dobra – jego 
stały współpracownik John Ford 
miał na nią nawet zareagować słowa-
mi  „skurczybyk potrafi grać!”. 

Odważne zestawienie aktorów 
czyni tę opowieść o relacji ojciec-syn 
szczególną. Gdy Dunson, mimo 
nowych informacji, uparcie nie chce 
zmienić celu wyprawy i robi się 
okrutny względem podwładnych, 
Garth musi go obalić dla dobra jego 
własnego dziedzictwa. W tym pięknie 
sfotografowanym filmie o swobodnie 
poprowadzonej fabule biblijny kon-
flikt burzy szorstką fasadę, zza której 
wyłania się głęboka zażyłość.

Serial Komediantki to nie 
pierwsza telewizyjna komedia 
o komikach (najsłynniejsza to 
Seinfeld), ani nawet o komicz-

kach (Wspaniała pani Maisel).
Jest to bardziej dramatyczna 

produkcja niż obie wymienione, 
bo jej bohaterki muszą radzić sobie 
z samotnością, desperacją i trau-
mą, co ma raczej słodko-gorzki 
wydźwięk niż naprawdę smutny, 
i obecnie czyni serial odświeżającym 
i pełnowartościowym. Seria opiera 
się przede wszystkim na relacji 
dwóch postaci – branżowej weteran-
ki Deborah Vance, odgrywanej przez 
Jean Smart, czyli aktorkę o kilku-
dziesięcioletniej karierze od kilku lat 
przechodzącej renesans, oraz młodej 
Avy, odgrywanej przez debiutantkę 
Hannah Einbinder. 

Początkowe odcinki mogą nie 
wywołać u widzów salw śmiechu, 
a w dalszych sytuacje nie eskalują 
aż tak jak w niektórych komediach. 
Zamiast tego twórcy szukają wła-
snego tonu.

Gdy poznajemy Avę, jej kariera 
w pisaniu komedii jest wykolejona 
przez pewnego tweeta, który, jak 
później analizują bohaterki, być 
może nie był wystarczająco zabawny 

i dlatego został uznany za obraźliwy. 
Ava błaga swojego agenta Jimmy’ego 
(Paul W. Downs) o znalezienie jakiej-
kolwiek pracy. 

Tymczasem jego inna klientka, 
legenda komedii Deborah Vance, ma 
stracić terminy w swoim regularnym 
show w Las Vegas na rzecz progra-
mów skierowanych do młodszej 
publiczności. Jimmy łączy kropki 
i wysyła Avę z L.A. do Las Vegas, aby 
pomogła niechętnej temu pomysłowi 
Deborah opracować nowy materiał. 
Rozmowa kwalifikacyjna przeradza 
się w awanturę, ale walka jest na tyle 
wyrównana, że obie kobiety zaczy-
nają się szanować. Ava otrzymuje 
posadę i przez resztę sezonu dociera 
się z ekscentryczną komediantką 
i resztą jej współpracowników.

Świta skandalicznie bogatej 
Deborah, która przewija się przez 
jej ogromną posiadłość, to przede 
wszystkim dyrektor finansowy 
przedsięwzięcia Marcus (Carl 
Clemons-Hopkins), który staje się 
zazdrosny o Avę, oraz jej córka „DJ” 
(Kaitlin Olson). 

Gdy Ava zaczyna zgłębiać 
historię kariery swojej pracodawczy-
ni, bariery między nimi zaczynają 
upadać. Odnajduje w niej koleżankę 

dekady utrzymywał niespotykaną 
niezależność i w przeciwieństwie do 
większości kolegów po fachu współ-
pracował z wieloma studiami i two-
rzył niezwykle udane dzieła w wielu 
zróżnicowanych gatunkach.

I tak Człowiek z blizną (1932) to 
jeden z najlepszych filmów gangster-
skich, Drapieżne maleństwo (1938) 
i Dziewczyna piętaszek (1940) z ko-
medii, Tylko aniołowie mają skrzydła 
(1939) z filmów przygodowych, Wielki 
sen (1946) z filmów noir. Wymienić 
jeszcze należy musical Mężczyźni wolą 
blondynki (1953), wybitne westerny 
jak właśnie Czerwona rzeka (1948) 
i Rio Bravo (1959). Hawks stworzył 
też m.in. film sci-fi, widowisko 
w starożytnym Egipcie i liczne filmy 
wojenne.  

Rola Thomasa Dunsona była 
pierwszą w dwudziestoletniej ka-
rierze Johna Wayne’a, w której jego 
bohater był wiekowym mężczyzną. 
Dunsona poznajemy, gdy przybywa 
do Texasu i zakłada rancho. Kilkana-
ście lat później, w czasach kryzysu, 

KOMEDIANTKI
10 ODC. PO OK. 30 MIN

CZERWONA RZEKA
REŻ. HOWARD HAWKS, PROD. USA,
133 MIN
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Howard Hawks to jeden z najcie-
kawszych reżyserów tworzą-
cych w złotej erze Hollywo-
odu, choć przez kilka dekad 

nieszczególnie znany z nazwiska 
– a przynajmniej w swojej ojczyźnie, 
bo dla francuskich krytyków był 
ulubieńcem już w latach 50. Przez 
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Mało kto bywa wobec niej neutralny. Sztukę bowiem kocha 
się miłością wielką, darzy niezobowiązującą sympatią lub nie 
znosi całym sercem, zwłaszcza podczas przypominania sobie 
szkolnych wycieczek do muzeum kilkanaście lub  
kilkadziesiąt lat temu.

kowski oddział Muzeum Narodowe-
go. W ramach projektu „Zobaczyć 
niewidzialne” zdecydowano się tam 
m.in. na umożliwienie niewidomym 
dotykania określonych rzeźb pocho-
dzących z różnych epok. 

Ponadto osoby uczestniczące 
w zwiedzaniu grupowym mają 
możliwość wzięcia udziału w spe-
cjalnych warsztatach plastycz-
nych, w czasie których na własnej 
skórze przekonają się o tym, jakimi 
rodzajami farb i pędzli posługiwali 
się poszczególni twórcy, a także 
doświadczą m.in. kruchości wieko-
wej filiżanki oraz ciężaru zabytko-
wej zbroi. 

Dostępnościowe trendy nie 
ograniczają się jednak wyłącznie do 
rodzimego gruntu. Central Museum 
zlokalizowane jest w holenderskim 
mieście Utrecht. To właśnie tam 

Jasper Udink ten Cate przy współ-
pracy z Jeroenem Prinsem zorga-
nizowali wystawę „The Blind Spot” 
(tłum. „Ślepy punkt”) przeznaczoną 
dla osób zmagających się z niepeł-
nosprawnością wzrokową.

Kluczową koncepcją w przy-
padku tego projektu okazało się 
wykorzystanie sensorycznej, 
czyli zmysłowej transkrypcji dzieła. 
W praktyce oznaczało to, że obok 
siebie znajdowały się dwa obra-
zy. Pierwszego z nich, klasycznie 
wykonanego przez Jaspera Udinka, 
można było dotykać, zapoznając się 
z jego fakturą, drugi zaś stanowił 
jego sensoryczną transkrypcję. To 
oznacza, że model ten składał się 
z kształtów odzwierciedlających 
elementy obrazu i ich położenie. 

Ponadto podczas zapoznawania 
się z nim można było poczuć zapach 
tego, co było na nim zaprezento-
wane – np. aromat danej rośliny 
lub potrawy. Tego typu zabiegi nie 
tylko zachęcają do zapoznawania 
się ze sztuką osoby zmagające 
się z daną niepełnosprawnością, 
ale także działają jak magnes na 
spragnionych nowości pozostałych 
zwiedzających ze względu na spotę-
gowane doznania i wieloobszarową 
stymulację mózgu, która nie ma 
miejsca w przypadku tradycyjnych 
rozwiązań. 

Jedną z polskich inicjatyw opie-

Czego by jednak o niej nie mó-
wić i ku którejkolwiek ze stron 
by się nie skłaniać, sztuka nie-
wątpliwie porusza. Jak jednak 

ma poruszać tych, którzy nie mogą 
jej zobaczyć na własne oczy? 

MUZEUM DLA KAŻDEGO 
Likwidacja barier uniemożliwia-

jących osobom z rozmaitymi niepeł-
nosprawnościami korzystanie m.in. 
z oferty kulturalnej niezmiennie po-
stępuje. Jeszcze kilka lat temu brak 
audiodeskrypcji lub brajlowskich 
tabliczek nikogo nie dziwił, dzisiaj 
powoli zaczyna zaskakiwać ich brak. 
Audioprzewodniki do poszczegól-
nych galerii na swojej stronie inter-
netowej udostępnia m.in. Muzeum 
Narodowe, którego śladem wędrują 
kolejne żądne turystów punkty. 

Białostockie Muzeum Wojska, 
opolskie Muzeum Piosenki Polskiej, 
warszawska Zachęta, Zamek Kró-
lewski, Muzeum Wsi Radomskiej czy 
też odkrywające tajemnice Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN – to 
tylko niektóre z miejsc, które są 
uznawane za szczególnie przyjazne 
osobom z niepełnosprawnością 
wzrokową. 

Jednakże wiele punktów – 
zwłaszcza o charakterze lokalnym 
– nie znajduje się na liście muzeów 
dostępnych, którą znaleźć można 
na stronie internetowej Polskiego 
Związku Niewidomych. Informacje 
o udogodnieniach – za które w spo-
sób szczególny odpowiadają koor-
dynatorzy ds. dostępności – znaleźć 
można jednak na stronach poszcze-
gólnych placówek.

PROSIMY O DOTYKANIE 
EKSPONATÓW

Zwiedzanie ze specjalnie 
przeszkolonym przewodnikiem, 
podcasty na temat poszczególnych 
wystaw czy też wymienione wcze-
śniej klasyczne udogodnienia nie 
są jednak wszystkim, na co mogą 
liczyć osoby z niepełnosprawno-
ścią wzroku. 

Przykładem instytucji, która 
podjęła działania wybiegające poza 
klasyczne kanony, może być kra-Sz

tu
ka

 n
ie

 d
o 

zo
ba

cz
en

ia

Podczas zapoznawania się z obrazem można było poczuć zapach tego,  
co było na nim zaprezentowane – np. aromat danej rośliny lub potrawy.
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rających się na równie eksperymen-
talnej koncepcji był organizowany 
w ramach olimpiady „Zwolnieni 
z Teorii” projekt społeczny „Touch 
The Art”. Na pomysł jego organizacji 
wpadli warszawscy licealiści, którzy 
przed wejściem do restauracji „Dif-
ferent”, gdzie w ciemności spożywać 
można posiłki serwowane przez 
niewidomych kelnerów, zorganizo-
wali wystawę „Haptic art”. 

Niekonwencjonalną inicjatywę 
wyróżnia zróżnicowana kompozycja 
i struktura dzieł, umożliwiająca 
kontemplowanie sztuki w zupełnie 
inny sposób. Zaproszeni do udziału 
w projekcie artyści z zapałem pod-
jęli się przygotowania przełamują-
cych bariery i stereotypy wytworów 
wizualnych. W ich gronie znalazły 
się osoby zajmujące się fotografią, 
grafiką oraz rękodziełem: Marek 
Lapis, Elżbieta Zdrodowska, Mał-
gorzata Dębska i Jolanta Kula. Ze 
wspomnianą wystawą mogły zapo-
znać się zarówno osoby z dysfunkcją 
wzroku, jak i niemające żadnych 
problemów z tym zmysłem, które 

chciały poszerzyć swoją wiedzę na 
temat tego, w jaki sposób zmaga-
jący się z tą niepełnosprawnością 
poznają świat.

ŚLADAMI  
NIEWIDZIALNYCH WYSTAW

Poznanie świata osób z dys-
funkcjami wzroku za pomocą sztuki 
odbywa się w jeszcze inny istotny 
sposób, który uznawany jest za jeden 
ze świeższych kierunków pojawiają-
cych się we współczesnej kulturze. 

W tym przypadku role zostają 
jednak odwrócone – to bowiem 
osoby widzące wkraczają do wypeł-
nionej ciemnością przestrzeni, która 
pojawia się w kolejnych miastach. 
Poznań, Toruń, Kraków, Warszawa, 
Gdańsk – to tylko niektóre z miejsc 
oferujących niesamowitą podróż po 
nieznanej nam dotychczas co-
dzienności. 

Niewidzialne wystawy, domy 
i ulice, bowiem to o nich mowa, 
to miejsca, które poznać można 
wyłącznie wówczas, gdy nasz wzrok 
zostanie wyłączony. Od momentu 
przekroczenia progu budynku, który 
często można rozpoznać m.in. dzięki 
napisowi wykonanemu przy pomocy 
alfabetu Braille’a, nasze oczy zostają 
przyzwyczajone do półmroku, który 
z każdym kolejnym krokiem coraz 
bardziej zamienia się w całkowitą 
ciemność. Wszystkie przedmioty 
emitujące jakiekolwiek światło 
muszą pozostać poza wystawą, po 
której gości oprowadzają niewidomi 
przewodnicy.

Miejsca, które podczas tej wę-
drówki można odwiedzić, są bardzo 
różne. Niekiedy znajdziemy się na 
ruchliwej ulicy, którą trzeba poko-
nać, nie mając do dyspozycji wzroku, 
kiedy indziej trafimy do sklepu, 
w którym trzeba poradzić sobie 
z zakupami, czasem zaś wylądujemy 
w muzeum z eksponatami, które 
trzeba będzie rozpoznać za pomocą 
pozostałych zmysłów. Niezależnie od 
wyniesionych z ciemności doświad-
czeń, z pewnością znacznie bardziej 
zrozumiałe stanie się to, dlaczego 
prace nad dostępnością poszcze-
gólnych miejsc i sprzętów dla osób 
z niepełnosprawnością wzrokową są 
tak istotne. 

Powrót do świata, w którym pa-
nuje jasność, nie jest jednak końcem 
niesamowitych przeżyć. W wielu 
tego typu miejscach po zakończeniu 
zwiedzania istnieje możliwość udzia-
łu w miniwarsztatach dotyczących 
sposobów radzenia sobie osób niewi-
domych z codziennymi sprawami. 

Nigdy wcześniej nie miałeś 
w dłoniach niesamowicie grubej 

książki brajlowskiej? Zastanawiasz 
się, w jaki sposób osoby z dysfunk-
cjami wzroku posługują się gotówką? 
A może do tej pory nie słyszałeś 
o pomagającym w rozpoznawaniu 
kolorów urządzeniu lub akustycz-
nym wskaźniku poziomu płynów, 
który sygnalizuje, że herbata jest 
gotowa? Jeśli tak, to istnieje duża 
szansa, że podczas tych warsztatów 
to się zmieni. 

POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKU
Gdyby nie węgierskie małżeń-

stwo, w którym mąż zmagał się 
z niepełnosprawnością wzroku, 
a jego żona postanowiła towarzy-
szyć ukochanemu w takiej codzien-
ności, w związku z czym zaciemniła 
całe mieszkanie, być może w 2007 
roku w Budapeszcie nie powstałaby 
pierwsza niewidzialna wystawa, któ-
ra stała się inspiracją dla kolejnych. 

Tego typu miejsca oraz wyda-
rzenia takie jak Festiwal Kultury 
Bez Barier, w których mogą wziąć 
udział osoby zmagające się z roz-
maitymi niepełnosprawnościami, 
pokazują nam, że potrzeba korzy-
stania z dobrodziejstw kultury nie 
jest zarezerwowana wyłącznie dla 
tych, którzy na co dzień nie mierzą 
się z problemami związanymi ze 
zdrowiem lub ograniczoną spraw-
nością. To właśnie dlatego tego typu 
inicjatywy cieszą się coraz większą 
popularnością, dowodząc temu, że 
sztuka – niezależnie od tego, jaki 
ma charakter – powinna łączyć, 
a nie dzielić.

Magdalena Maciejewska

Niewidzialne wystawy to miejsca, które poznać można  
wyłącznie wówczas, gdy nasz wzrok zostanie wyłączony.



TATARSKA WIEŚ
W gminie Krynki znajduje się nietu-
zinkowa wieś Kruszyniany. W XVII 
wieku Jan III Sobieski nadał Kruszy-
niany oraz pobliskie wsie ludności ta-
tarskiej, która zamieszkuje te ziemie 
po dziś dzień. 
Dzięki niesamowitej gościnności 
i otwartości Tatarów będziesz miał 
niebywałą okazję poznać ich kulturę, 
spróbować tradycyjnych potraw jak 
bielusz czy pierkaczewnik, a nawet 
zwiedzić oryginalne jurty. 
Największy skarb i zarazem atrakcję 
stanowią pochodzący z XVIII wieku 
drewniany meczet oraz pięknie utrzy-
many mizar – tatarski cmentarz. Co 
roku organizowany jest tu Sabantuj 
– święto pługa, w trakcie którego 
odbywają się występy tradycyjnych 
zespołów tatarskich oraz inscenizacje 
ukazujące ich historię.

zespół pałacowo-parkowy był zam-
kiem obronnym wzniesionym dzięki 
rodzinie Wiesiołowskich. Od wejścia 
na teren pałacu, nie bez powodu 
zresztą noszącego miano polskiego 
Wersalu, zwiedzających wita piękna 
brama przypominająca swym kształ-
tem łuk triumfalny, zwieńczona 
postacią złotego Gryfa. 
Sam pałac stanowi obecnie siedzibę 
Uniwersytetu Medycznego oraz 
Muzeum Historii Medycyny i Farma-

cji. To, co w tym miejscu zachwyca 
każdego bez wyjątku, to ogrody 
otaczające posiadłość, utrzymane 
w dwóch różnych stylach: francu-
skim i angielskim. Oprócz dywanów 
kwiatowych, fontann czy sadzawek 
spacerowiczów urzekają liczne altan-
ki i promenady oraz kolekcja rzeźb, 
z których część pochodzi z XVIII 
wieku. Wśród nich podziwiać możesz 
między innymi mitologiczne postaci 
Diany, Flory oraz Bachusa.

POLSKI WERSAL 
Na Podlasiu nie trudno poczuć się 
jak bohater tak ostatnio popularnego 
serialu Bridgertonowie. Czemu? Ze 
względu na jedną z największych 
atrakcji stolicy regionu. Mam na 
myśli oczywiście barokowy pałac 
Branickich w Białymstoku. 
Historia tego niezwykłego miejsca 
sięga XVI wieku, kiedy to obecny 

Co myślisz, słysząc hasło: województwo podlaskie? Czy zdajesz sobie sprawę, że to nie tylko 
Białystok, przepyszna babka ziemniaczana i parki narodowe? To również piękna architektura 
i różnorodność kultur, więc usiądź wygodnie i poświęć chwilę na poznanie niesamowitych miejsc 
Podlasia. 

Podlaskie

Maja Polak



To jedynie kilka wyjątkowych miejsc na mapie województwa podlaskiego. Jestem pewna, że 
wiesz, że oprócz tych wyżej wymienionych, możesz tu również zobaczyć cztery parki narodo-
we: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski. Myślę jednak, że niekiedy warto skupić 
się na tych pozornie mniej znaczących czy atrakcyjnych punktach na mapie. Jeśli chcesz 
naprawdę poznać Podlasie, zarezerwuj dwa tygodnie urlopu i rusz w podróż życia!
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PRZYRODA, DUCHOWOŚĆ, HISTORIA
Pośrodku Puszczy Knyszyńskiej znajduje się niewielkie miasto 
Supraśl, którego historia rozpoczyna się około 1500 roku. Jeśli 
kochasz naturę i aktywność na świeżym powietrzu, czekają na 
Ciebie liczne szlaki piesze, rowerowe, a także konne. Jeśli jesteś 
miłośnikiem atrakcji wodnych, rzeka Supraśl to idealne miejsce 
na spływ kajakowy. Warto jednak pamiętać, że dla miejscowej 
ludności jest ona głównie przedmiotem legendy związanej 
z budową klasztoru Monaster, jednej z najpiękniejszych atrak-
cji miasta. 
Głosi ona bowiem, że mnisi, aby znaleźć miejsce godne posta-
wienia klasztoru, wrzucili do rzeki drewniany krzyż, który 
zatrzymał się po około 30 km i w ten sposób wskazał odpowied-
nią lokalizację. Jeśli fascynuje Cię historia i architektura, Su-
praśl to domy Tkaczy wzniesione przez łódzkich fabrykantów, 
secesyjny pałac Bucholtzów oraz kościół pw. Świętej Trójcy. 
Dzięki freskom zachowanym z ruin cerkwi pw. Zwiastowania 
NMP poznasz historię klasztoru. Oprócz samych dzieł sztuki 
będziesz mieć niebywałą okazję zobaczyć mnicha piszącego 
ikony oraz obejrzeć filmy o historii zabytków Podlasia. Jeśli 
kiedykolwiek pomyślałeś, że sztuka to tylko martwe dzieła na 
białych ścianach, ta wizyta na zawsze odmieni Twoje poglądy.

KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC
To niesamowite, ile w Polsce jest cudownych miejsc, 
o których wiedzą nieliczni, a niekiedy podziwiane 
są wyłącznie przez ludność lokalną. Jedną z takich 
tajemnic jest znajdująca się na Podlasiu kraina 
otwartych okiennic. Brzmi intrygująco? 
Jest to szlak wiodący przez Trześciankę, Soce 
i Puchły. Pod wpływem osadnictwa rosyjskiego ar-
chitektura tutejszych zabudowań stała się unikalna 
w skali kraju. W otoczeniu lasów i rzek, podziwiając 
przydrożne kapliczki, dojdziesz do zachwycających 
drewnianych kościołów i cerkwi. Nie znajdziesz tu 
szarych bezkształtnych budynków, a jedynie piękne, 
kolorowe i bogate w snycerskie zdobienia perły 
architektury stanowiące echo historii. 
Jak każde wyjątkowe miejsce i to posiada swoje 
legendy. Jedną z nich stanowi pochodzenie krzyży 
wotynowych otaczających Soce. Legenda głosi, że 
pod koniec XIX wieku mieszkańcy wsi ustawili je 
i połączyli nicią, aby chroniły ich przed epidemią. 
Może do dziś chronią to miejsce przed choroba-
mi i nieszczęściem? Kto wie. Załóż wygodne buty 
i wybierz się na niezapomniany spacer w krainę 
misternych zdobień i tajemnic.

PERŁA ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Klasztor w Wigrach to połączenie kunsztu architek-
tury oraz pięknej scenerii Suwalszczyzny. 
Ten znajdujący się na wzgórzu kilkusetletni zabytek 
łączy obecnie to, co nowe, z tym, co stare i zapomnia-
ne. Z jednej strony możesz godzinami zwiedzać sale 
kapitularza i uczestniczyć w duchowych spotka-
niach; umożliwią Ci one chwilę wytchnienia w tym 
pędzącym świecie. Z drugiej strony będziesz miał 
możliwość wzięcia udziału w oryginalnych pokazach 
na klasztornym dziedzińcu. Nocą w towarzystwie 
oryginalnego dźwięku i świateł poznasz wigierskie 
legendy, o których następnie będziesz mógł poroz-
mawiać z innymi uczestnikami, delektując się przy 
tym smakołykami lokalnej kuchni. Jeśli jesteś miło-
śnikiem historii, sztuki i piękna, koniecznie nie za-
pomnij umieścić tego miejsca na mapie zwiedzania.



na dwa tematyczne parki rozrywki 
– Disneyland Park oraz Walt Disney 
Studio. Niezwykły labirynt Alicji 
z Krainy Czarów, spektakularny za-
mek Śpiącej Królewny, rollercoaster 
Indiany Jones’a czy też niezwykłe 
miejsca związane z Gwiezdnymi Woj-
nami i Piratami z Karaibów sprawia-
ją, że zarówno dzieci, jak i dorośli 
potrafią zachwycić się tym miejscem. 
Wieczorny pokaz fajerwerków 
połączony z muzyczno-wizualnym 
show przepełnionym disneyowskimi 
motywami zapewnia niezapomniane 
wspomnienia do końca życia.

WIEŻA EIFFLA
Niekwestionowany symbol Pary-

ża został oddany do użytku w 1889 
roku. Wszystkim pragnącym zoba-
czyć panoramę miasta z jej wysokości 
zaleca się wcześniejsze zarezerwowa-
nie biletu przez internet ze względu 
na tłumy turystów. Wieża Eiffla 
zachwyca dniem i nocą. Od godziny 
21 w okresie zimowym i od 22 w cza-
sie letnim o każdej pełnej godzinie 
odbywa się kilkuminutowy pokaz 
iluminacji. Deszcz migoczących świa-
tełek dodaje paryskiemu symbolowi 
wyjątkowego charakteru.

Paryż imponuje swoimi atrakcja-
mi i różnorodnością. Wymienione 
wyżej miejsca stanowią jedynie 
wierzchołek góry, dlatego zachęcamy 
Was do poznawania kolejnych zabyt-
ków! Z jednej strony stolica Francji 
potrafi oczarować klasycznymi do-
brodziejstwami – na czele z łukiem 
Triumfalnym, polami Elizejskimi, 
Moulin Rouge czy dzielnicą Łaciń-
ską – z drugiej strony symbolizujące 
sztukę współczesną Centrum Pom-
pidou czy też niezwykła dzielnica 
biznesowa La Defense zachwycają 
nowoczesnością. Z tego powodu 
słowa Ernesta Hemingwey’a na 
temat Paryża wydają się wciąż aktu-
alne – wizyta w tym mieście zawsze 
stanowi swego rodzaju święto!

tuneli. Stanowi mogiłę dla sześciu 
milionów Paryżan. Z powodu szale-
jącej epidemii dżumy w XVIII wieku, 
a tym samym przepełnienia się 
cmentarzy – to właśnie w tym miej-
scu postanowiono chować zmarłych. 
Katakumby paryskie kryją w sobie 
wiele tajemnic i historii. Nie zaleca 
się jednak na własną rękę eksplo-
rować nieznanych przejść – według 
legendy szczątki zaginionego w tune-
lach Philiberta Aspairta odnaleziono 
po jedenastu latach…

KATEDRA NOTRE DAME
Budowa słynnej świątyni pocho-

dzącej z XII wieku trwała prawie 200 
lat. To za sprawą powieści o wyjątko-
wym dzwonniku autorstwa Viktora 
Hugo katedra okryła się jeszcze 
większą sławą. Mimo że w 2019 roku 
doszło do pamiętliwego, strasznego 
pożaru – świątynia w dalszym ciągu 
zachwyca z zewnątrz swoją fanta-
styczną architekturą. Warto odnoto-
wać, że nie była to pierwsza poważna 
próba dla tego słynnego miejsca 
– w trakcie rewolucji francuskiej 
doszło do poważnej dewastacji bu-
dynku. Jednakowoż w wyniku dzia-
łań Napoleona udało się przywrócić 
świątyni pełen blask. Z pewnością 
stanie się tak i tym razem!

CMENTARZ PERE-LACHAISE 
Słynna nekropolia paryska zosta-

ła założona w 1804 roku. To na tym 
cmentarzu spoczywa Fryderyk Cho-
pin, Jim Morrison, Edith Piaf, Molier 
czy Viktor Hugo. Charakterystyczne 
nagrobki stanowią swego rodzaju ar-
chitektoniczny klejnot, nadający temu 
miejscu wyjątkowy charakter. 

DISNEYLAND
Właściwie znajduje się w sąsia-

dującej z Paryżem miejscowości Mar-
ne-la-Vallée. Możemy podzielić go 

N awet jeśli nie ma możliwości 
zamieszkania w stolicy Fran-
cji na stałe, to zdecydowanie 
warto udać się tam w podróż 

i podążając za radą słynnego amery-
kańskiego pisarza – dać sobie szansę 
uczestnictwa w tym ruchomym 
święcie choć przez chwilę. Jeśli już 
zdecydujemy się na taką wyprawę, to 
które miejsca powinniśmy odwiedzić 
w pierwszej kolejności? 

LUWR
Wybudowane w 1190 roku 

słynne muzeum sztuki w przeszło-
ści pełniło rolę twierdzy obronnej 
i siedziby królewskiej. Od 1793 stało 
się obiektem muzealnym. Potężne 
zbiory królewskie, a także napole-
ońskie łupy zebrane w jednym z pa-
ryskich symboli należą do ścisłego 
światowego dziedzictwa kultury. 
To tam znajduje się słynna Mona 
Lisa Leonardo da Vinciego, Nike z Sa-
motraki czy Wenus z Milo. Ponadto 
stanowiąca wejście do muzeum 
charakterystyczna szklana piramida 
– będąca wzorem Piramidy Cheopsa 
z Egiptu – jest kolejnym kultowym 
miejscem, przy którym turyści chęt-
nie pozują do zdjęć.

BAZYLIKA SACRE-COEUR
Bazylika Najświętszego Serca 

Jezusowego jest położona na najwyż-
szym paryskim wzgórzu w niezwykle 
klimatycznej, artystycznej dziel-
nicy Montmartre. Można się tam 
udać pieszo wysokimi schodami lub 
wjeżdżając kolejką. Piękna panorama 
Paryża rozpościerająca się z punktu 
widokowego przed obiektem sakral-
nym jest jedną z głównych wizytó-
wek miasta.

KATAKUMBY PARYSKIE
Niezwykle tajemnicze miejsce 

składające się z 50 kilometrów 

City break w Paryżu
Ernest Hemingway pisał do swojego przyjaciela: Jeżeli miałeś szczęście mieszkać w Paryżu 

jako młody człowiek, to dokądkolwiek się udasz przez resztę życia, idzie on za tobą, bo Paryż jest 
świętem ruchomym. 

Patryk Kijanka
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głęboką nadzieję – wielu moich 
rówieśników ucieszy się na wieść 
o nowych przygodach kultowych 
wiewiórek. Będzie to opowieść, 
w której Brygady RR już nie ma. 
Chip i Dale wiodą zwykłe, nudne ży-
cie, w którym nie ma już miejsca na 
akcję i dreszczyk emocji. Splot pew-
nych okoliczności sprawi jednak, że 
przyjaciele będą musieli ponownie 
połączyć siły.

9. HAMILTON
Pozycja skierowana przede 

wszystkim do fanów musicali. Opo-
wiada historię Alexandra Hamilto-
na – osieroconego imigranta, który 
przybywa do Nowego Jorku, by 
w przyszłości stać się jednym z za-
łożycieli kraju znanego jako Stany 
Zjednoczone. Co ciekawe, spektakl 
był wcześniej dostępny wyłącznie 
dla widzów jako pokaz na żywo, 
którym udało się kupić bilety na 
Brodwayu lub innych najsłynniej-
szych ośrodkach kultury teatralnej 
na świecie. 

10. FALCON I ZIMOWY ŻOŁNIERZ
Serial będący częścią MCU, 

w którym głównymi bohaterami są 
tytułowi Sam Wilson, Falcon i Bucky 
Barnes, czyli Zimowy Żołnierz. 
To na ich barkach mają spoczywać 
teraz losy świata, co, jak możemy się 
domyślić, nie jest wcale takie łatwe. 
Zwłaszcza, gdy bohaterami poprzed-
niej generacji byli tacy herosi jak 
Iron-Man i Kapitan Ameryka.

  
A Wy na które produkcje czekacie 

najbardziej? Czy spośród naszych 
propozycji któraś przypadła Wam 
do gustu? A może którejś zabrakło? 
Czekamy na Wasze opinie!

że z Netflixa zniknęły wszystkie 
aktorskie produkcje tej wytwórni. Za-
pewne już wiecie, gdzie będzie można 
nadrobić zaległości. Loki to produkcja, 
której jednak u konkurenta nie było. 
Przygody brata Thora spotkały się 
z całkiem pochlebnymi opiniami.

5. MONSTERS AT WORK
Zaproszenie do świata znanego 

z kultowej wytwórni Pixar, na której 
wychowało się wielu z nas. Serial na 
podstawie animacji Potwory i spółka 
opowiadający o przygodach Mi-
ke’a Wazowskiego i innych milusiń-
skich straszydeł? Jestem na tak.

6. WHAT IF...?
Serial animowany bazujący na 

komiksie Marvel Cinematic Univer-
se, który ukazywał alternatywne 
losy dobrze znanych nam superbo-
haterów. Czekać ma nas ciekawa 
animacja, znani i lubiani herosi, 
Ultron, kamienie nieskończoności, 
a do tego... apokalipsa zombie.

7. ZAKOCHANY KUNDEL
Produkcja przygotowana specjal-

nie na premierę platformy w 2019 
roku (tak, już tyle niestety czekamy 
na jej obecność w Polsce od momen-
tu pojawienia się tej platformy na 
rynku). Filmowa adaptacja jednego 
z największych klasyków Disneya 
została przyjęta dość ciepło. Także 
dlatego, że twórcy pozwolili sobie 
pójść momentami nieco innym torem 
niż materiał źródłowy.

8. CHIP ‘N DALE: RESCUCE RANGERS
Film ten będzie miał swoją 

premierę dopiero w maju, ale – mam 

1. THE BEATLES: GET BACK
Trzyczęściowy dokument zawie-

rający nigdzie dotąd niepublikowane 
nagrania z życia legendarnego zespo-
łu. Reżyserem The Beatles: Get Back 
jest słynny Peter Jackson, kojarzony 
przede wszystkim z trylogią Władcy 
Pierścieni. Jackson to osobiście fan 
grupy z Liverpoolu, czego efektem 
jest ten niesamowity dokument. 

2. THE MANDALORIAN
Chyba najgłośniejsza produkcja 

na całej platformie. Opowieść o sa-
motnym łowcy, który przemierzając 
galaktykę, stara się trzymać jak 
najdalej od władzy Nowej Republiki. 
Nawet jeśli ktoś nie za bardzo wie, 
o co chodzi, to z każdej strony, także 
w Polsce, mógł przekonać się, jak 
wielkim sukcesem na świecie okazał 
się ten serial. Ubrania i gadżety 
z Baby Yodą i tytułowym Mando po-
jawiały się wszędzie. Punkt obowiąz-
kowy dla fanów Gwiezdnych Wojen.

3. KSIĘGA BOBY FETTA
Skoro już o Gwiezdnych Wojnach 

mowa, nie sposób nie wspomnieć 
i o tej produkcji. Serial zadebiutował 
całkiem niedawno na Disney +, bo pod 
koniec grudnia poprzedniego roku. 
Jeden z najsłynniejszych łowców na-
gród w całym uniwersum, Boba Fett, 
przybywa na Tatooine, by przejąć wła-
dzę nad terenami należącymi niegdyś 
do Jabby Hutta. Jeśli dodamy do tego 
fakt, że przed nami jeszcze serial Obi-
-Wan Kenobi, to miłośnicy Star Wars 
powinni być usatysfakcjonowani. 

4. LOKI
Tym razem coś ze świata Marvela. 

Ostatnio informowaliśmy Was o tym, 

Najciekawsze  
propozycje  
od Disney +

Platforma streamingowa Disney + w końcu pojawi się w polskich domach. Na premierę musimy 
jeszcze poczekać do lata. Przed Wami mała podpowiedź, na jakie produkcje amerykańskiego giganta 
warto będzie zwrócić uwagę. Pomijamy przy tym kultowe, starsze produkcje Disneya. To, że skaczecie 
z radości na samą myśl o nich, jest przecież oczywiste.

Kamil Kijanka

fot. M
arcus D

ZN
 | @

itzm
arcus_dzn

koncept   27



zatopionej cywilizacji. Upór, z jakim 
fascynaci poszukują Atlantydy, po-
woduje, że uczeni pomijają fakt, że 
powstała w starożytności opowieść 
o zatopionym kontynencie nie jest 
prawdziwa. Platon bowiem, tworząc 
tę historię, miał na myśli raczej 
przenośnię lub ostrzeżenie dla ludzi 
na temat idealnego państwa.

CZY BIEG MARATOŃSKI BYŁ  
W CZASACH ANTYCZNYCH  
DYSCYPLINĄ OLIMPIJSKĄ?

Na północnym wschodzie od 
stolicy Grecji położona jest miej-
scowość Maraton, gdzie w 490 r. 
p.n.e. miała miejsce walka Repu-
bliki Ateńskiej dowodzonej przez 
Miltiadesa z wojskami perskimi. 
Mimo przewagi wojsk Persów Grecy 
zwyciężyli. Gdy Ateńczycy byli już 
pewni swego zwycięstwa, posłaniec 
z oszczepem i w sandałach biegł 42 
km do Aten, aby przekazać radosną 
wiadomość. Po przybyciu na miejsce 
– według legendy – padł martwy 
z wyczerpania. 

Opowieść ta przyczyniła się do 
powstania nowej dyscypliny olim-
pijskiej – maratonu, który został 
rozegrany w trakcie pierwszych 
nowożytnych igrzysk olimpijskich 
w 1896 roku w Atenach. Na począt-
ku bieg wynosił niecałe czterdzie-
ści kilometrów, czyli tyle, ile dziś 
wynosi odległość od Maratonu do 

CZY ŚREDNIOWIECZE BYŁO  
EPOKĄ CIEMNOTY?

Pomimo tego, że wieki średnie 
budzą zainteresowanie, trzeba przy-
znać, że okres pomiędzy 500 a 1500 
rokiem określany jest jako wieki 
ciemne. W tym okresie panował 
bowiem feudalizm, zniewolenie jed-
nostki i lęk przed diabłem, szerzące 
się choroby czy płonące stosy. 

Czasy te określane są również 
mianem smutnych, w których żaden 
współczesny człowiek nie potrafiłby 
żyć. Czy jednak to określenie jest 
słuszne i zbyt pochopnie nie ocenia 
się epoki? 

Już samo pojęcie „średnio-
wiecze” kryje w sobie coś gorszego 
i poniżającego. Określa zawieszenie 
pomiędzy epokami starożytności 
i nowożytności. Tymczasem epoka 
ta nie była okresem przejściowym, 
bowiem trwała tysiąc lat. 

Pojęcie to sięga początków 
renesansu i wiązało się z językiem 
i literaturą z czasu między anty-
kiem a ówczesną teraźniejszością. 
Za koniec epoki uznawane są takie 
wydarzenia jak: wynalezienie druku, 
reformacja lub odkrycie Ameryki. 

Średniowiecze jako ponurą epokę 
zaczęli nazywać głównie oświece-
niowcy oraz przedstawiciele refor-
macji. Prawda jest jednak taka, że 
to właśnie w średniowieczu zostały 
założone pierwsze uniwersytety, po-
wstał kalendarz, cyfry arabskie i bu-

dowano wspaniałe miasta i katedry, 
zatem liczne pomówienia dotyczące 
tej epoki nie są prawdziwe. Tak samo 
nieprawdą było to, że ludzie szybko 
umierali, podobnie jak identyfikowa-
nie zjawiska feudalizmu wyłącznie 
z tym czasem. Każda epoka ma swoje 
ciemniejsze i jaśniejsze strony, ale 
średniowiecze zdecydowanie nie 
zasługuje na określanie ciemnotą.

ATLANTYDA – ZATOPIONA  
CYWILIZACJA CZY TYLKO  
ZMYŚLONA OPOWIEŚĆ?

Od ponad dwóch tysięcy lat 
ludzie poszukują wyspy, wokół 
której krążą legendy. Spekulacje na 
jej temat rozpoczął w IV w. p.n.e. 
Platon, który w swoich dwóch 
utworach opisał zaginioną cywiliza-
cję. Od tego czasu zadawano sobie 
wiele pytań i próbowano znaleźć 
historyczne uzasadnienie istnienia 
tej krainy. 

Według koncepcji Platona 
Atlantyda miała być zlokalizowana 
na Morzu Śródziemnym, Wyspach 
Kanaryjskich, Antarktydzie lub 
w Irlandii, ale lista przewidywanych 
lokalizacji na tym się nie kończy. 
Zainteresowanie tematem nie male-
je do dziś. 

W 2005 roku odbyła się 
konferencja na temat Atlantydy. 
Dyskusje dotyczyły przede wszyst-
kim przewidywań zlokalizowania 

Największe kłamstwa w historii
Wiele faktów z historii nie jest znanych, a inne budzą pewne kontrowersje. Do takich wątpliwości 

można zaliczyć fakty i mity o epoce średniowiecza, niejasności o istnieniu Atlantydy, bieg Maratoński, 
tajemnice wielkiego pożaru Rzymu czy historię Robin Hooda. Które z nich są prawdzie, a co okazuje 
się kłamstwem?

Ewelina Makoś
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Największe kłamstwa w historii
centrum Aten. Obecna długość 
maratonu wynosząca 42,195 km 
została ustalona w 1924 roku. 

Jednakże legenda o biegu 
maratońskim wydaje się być nieco 
wątpliwa. Powodem tego jest fakt, 
że o bitwie wiadomo wyłącznie 
z jednego źródła, w którym nie ma 
mowy o jakimkolwiek posłańcu. In-
nym faktem jest to, że w tym czasie 
Grecy wiadomości przekazywali 
sobie za pomocą sygnałów. 

CO BYŁO POWODEM WYBUCHU 
WIELKIEGO POŻARU W RZYMIE?

Żaden rzymski cesarz nie był 
uważany za tak złego w historii jak 
Neron. Określany on jest jako tyran, 
szalony, bezwzględny i gardzący 
ludźmi władca. Negatywny wizeru-
nek Nerona wiąże się także z faktem, 
że w trakcie jego panowania w Rzy-
mie miał miejsce wielki pożar, a nie-
długo później rozpoczęły się także 
prześladowania chrześcijan. 

Pożar miał miejsce w 64 roku, 
kiedy to w Circus Maximus zapali-
ły się drewniane budy, od których 
ogień szybko rozprzestrzenił się po 
mieście. Ugaszono go dopiero po 
sześciu dniach i siedmiu nocach. Nie 
wszystko udało się jednak powstrzy-
mać, tak że ogień szerzył się dalej 
przez kilka dni. Pożary w Rzymie 
w tym okresie były bardzo częste 
z powodu… drewnianych konstrukcji 
w większości budynków. 

W przekazach dotyczących 
tego pożaru mówi się, że zniszczył 
on dwie trzecie miasta. Prawdą 
jest to, że pożar strawił dzielnice 
mieszkaniowe i handlowe, a także 
stare świątynie i budynki publiczne. 
Wielu mieszkańców straciło dach 
nad głową, mnóstwo ludzi zginęło 
w płomieniach. Dumne do tej pory 

miasto w większej części stało się 
pogorzeliskiem. Pojawiła się również 
plotka o tym, że pożar mógł być 
spowodowany podpaleniem. 

Lud swój gniew skierował głów-
nie na cesarza, który podczas pożaru 
przebywał w letniej rezydencji, a do 
miasta wrócił dopiero, gdy zagrożony 
pożarem stał się pałac. Nie udowod-
niono jednak prawdziwości obar-
czających cesarza dowodów, które 
rozpowszechniało ugrupowanie 
opozycyjne. 

Prawda jest natomiast taka, że 
Neron zaraz po powrocie do Rzymu 
podjął działania pomocy bezdom-
nym, wsparł pogorzelców oraz 
dostarczył im materiały budowla-
ne. Zrobił wszystko, co mógł, aby 
zmniejszyć skutki po pożarze i podjął 
kroki do jak najszybszej odbudowy 
miasta. Kazał także uczcić bogów 
uroczystościami ofiarnymi, chcąc 
uspokoić ludność. 

W jego czasach dochodziło do 
prześladowań rzymskich chrześcijan, 
których rosnąca liczba budziła obawy 
wśród mieszkańców. Uważano ich za 
sektę, a lud domagał się od władcy 
pokazowych procesów i egzekucji 
na nowej religii. Spełniając życze-
nie ludu, Neron odsuwał od siebie 
jego gniew. 

Negatywny stosunek do Nerona 
był zauważalny przez całe średnio-
wiecze i trwa do dziś. Okres jego 
panowania przypada na czas upadku 
Rzymu, dlatego jest on jeszcze 
bardziej obwinianym władcą, któ-
remu wytyka się rzekome zbrodnie 
w pierwszej kolejności.

CZY ROBIN HOOD  
ISTNIAŁ NAPRAWDĘ?

Rozbójnik z lasu Sherwood 
w hrabstwie Nottingham jest od 

dawna znaną i lubianą postacią. 
O jego przygodach powstają sztuki 
teatralne, ballady i powieści, a dzieci 
z chęcią czytają o nim w książkach. 

Robin Hood stał się popularny 
głównie dzięki adaptacjom filmo-
wym. Jawi się w nich jako odważny 
bohater walczący o interesy bied-
nych, ale również jako bohater 
narodowy. Nie możemy jednak 
zakładać, że Robin Hood istniał 
dokładnie w takiej postaci, w jakiej 
przedstawiają go filmy czy komisy, 
choć w tych opowieściach tkwi ziar-
no prawdy. 

Legenda o Robin Hoodzie sięga 
daleko w przeszłość. Pierwsza in-
formacja o nim pojawiła się w 1377 
roku, a spisana opowieść ukazała się 
w połowie XV wieku. Ustny przekaz 
spowodował, że opowiadanie o nim 
stale się rozwijało. Na początku był 
on przedstawiany wyłącznie jako 
rabuś, który szlachcicem stał się 
dopiero w XVI wieku, a angielskim 
bohaterem w ok. 1800 roku. Jego 
szlachetne cechy również doda-
no znacznie później. Wszystkie 
te wersje opowieści powodują, że 
istnienie Robin Hooda faktycznie 
jest zagadką. 

Nikt również nie może zaświad-
czyć o tym, że w historii faktycznie 
istniał taki człowiek. Zaskakująca 
jest także kwestia różnych wa-
riantów nazwiska Hood. Pierwsze 
podobne nazwisko pojawia się 
w dokumentach dopiero w 1226 
roku, ale czy to właśnie ten człowiek 
stał się początkiem owej legendy? 
Imię w owych czasach występowało 
dosyć często. 

Przez stulecia legenda o nim 
ulegała licznym zmianom i dopaso-
wywana była do nowej epoki, dlatego 
nie możemy być do końca pewni 
faktycznego istnienia Robin Hooda. 

koncept   29



jasny iść, / przejść siedem czarnych bram, / 
przejść siedem czarnych pól, / aż się shartuje 
ból... / do samego dotrzeć ołtarza, / porwać 
ogień strzeżony, / zanieść w ojczyste strony 
— / to cel...”

Wykonanie tej tytanicznej pracy z wiel-
kim zaangażowaniem i dbałością o doskona-
łość dzieła wymaga oddania swych sił i życia: 
„żem był w tych gronie / duchów — co zaród 
śmierci w łonie / noszą — ich czoła w cier-
niowej koronie — / co jedną pracą, ciągłem 
poświęceniem / przez życie świecą krótko 
— gasną prędko, / jak kwiat zwarzony bólem 
i cierpieniem, / a świat wspomnienie ich 
kryje milczeniem”. 

Jest to zobowiązanie, które przyjmuje 
Wyspiański na życie tu i nawet tam, na dru-
gim brzegu: „A kiedyś może, kiedyś jeszcze, 
/ gdy mi się sprzykrzy leżeć, / rozburzę dom 
ten, gdzie się mieszczę, / i w słońce pocznę 
bieżeć. / Gdy mnie ujrzycie, takim lotem / że 
postać mam już jasną, / to zawołajcie mnie 
z powrotem / tą mową moją własną. / Bym ją 
posłyszał, tam do góry, / gdy gwiazdę będę 
mijał – / podejmę może po raz wtóry / ten 
trud, co mnie zabijał”.

Program przewodnictwa Wyspiański 
określi jasno: „Poszedłem błądzić w nieznane 
mi światy, / marzeniem senny — uczuciem 
bogaty, / a hasłem mojem: pro patria et fide”. 
Misja obejmuje służbę ojczyźnie, której nie 
było wówczas na mapie, i wzbudzanie wiary 
w narodzie. Młody Wyspiański szukał towa-
rzysza tej wyprawy, wspinaczki na szczyt Par-
nasu, mitologicznej siedziby muz i Apollina. 
Wyłożył to w wierszu Czekam na cię, pisanym 
do jednego z kolegów: „Czekam na cię, bo mi 
smutno / samemu / bo nie mogę dojść do celu 
/ mej podróży, / ale póty błądzić muszę, / aż 
drugą znajdę duszę, / bo za dumne za wieczne 
podwoje, / gdzie strażą uczucie i siła, / gdzie 
śmierć i sława czekają / i samotnika zaduszą, 
/ zadławią i niepuszczają. / Dwu idących wpu-
ścić muszą, / za dumne za wieczne podwoje / 
wchodzi się tylko po dwoje”. To donośne echo 
sprzed stu lat niesie otwarte zaproszenie. 
Wybrzmiewa i dziś w naszych uszach pobu-
dzając ducha.

Czy człowiek płynnej nowoczesności 
zapoznał się z dziedzictwem kultury i ją 
odrzucił? Czy raczej po prostu jej nie odkrył 
i wiedzie życie mającego ludzką postać ho-
minida, który jak u Ludwika Szczepańskiego 
„wśród oceanu czarnej kawy płynie do wyspy 
Ukojenia”?

Nauka, wynalazki, odkrycia, druga rewo-
lucja przemysłowa, technicyzacja społeczeń-
stwa przełomu wieków wskazywały miejsce 
człowieka w świecie. Rozwój transportu, 
technologii, komunikacji, wytwarzania i udo-
stępniania energii tylko pozornie wstrzymał 
poszukiwania sensu życia. Dlaczego właśnie 
wtedy człowiek zdał sobie sprawę z egzysten-
cjalnej pustki? Skąd przekonanie, że nic nie 
zaspokoi jego duchowych potrzeb? Był to zara-
zem okres niebywale interesujących przemian 
umysłowych. Kryzys okazał się szansą.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer odsłania 
rozległą pustkę, którą przeszywa echo za-
sadniczych pytań bez odpowiedzi: „Cóż więc 
jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy, / dla 
których żadna z dawnych wiar już nie wystar-
cza? / Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja 
tarcza, / człowiecze z końca wieku?... Głowę 
zwiesił niemy”. Przeświadczenie o końcu 
pewnej formacji kulturowej wyraził w cyklu 
Młoda Polska Artur Górski: „żyjemy w czasie 
wielkich bankructw idei, które niedawno po-
ruszały umysły, wywoływały Wiosnę Ludów, 
były natchnieniem poetów”. Podobna aura 
unosiła się nad Sekwaną, co wyraził Maurycy 
Barrès: „umarli wszyscy bogowie albo odeszli 
daleko i tak daleko odsunął się nasz ideał ży-
cia. Ogarnia nas głęboka obojętność. Otępiała 
wrażliwość na cierpienie. Każdy wlecze się 
swoją drogą, bez nadziei, znudzony”.

Cóż zostało tym, którzy chcieli coś 
zmienić i iść naprzód? Wielkie zadanie na 
miarę geniusza, męża stanu i artysty: stać się 
przewodnikiem narodu! Ujmując to słowami 
z Wyzwolenia Wyspiańskiego: „Wykraść ten 
święty ogień, który tam płonie”. Polacy „na 
nikogo nie czekają, ale czekają ognia, żaru, 
który budzi, który daje siłę, moc, potęgę”. To 
dążenie potwierdzają też poezje Wyspiań-
skiego: „Nam trzeba za cenę życia / po ogień 

Klimat światopoglądowy epoki Młodej Polski, nastawienie filozoficzne 
i postawy życiowe schyłku XIX wieku były w wielu środowiskach 
intelektualnych mieszanką symbolizmu i impresjonizmu, ale i dekadentyzmu, 
poczucia upadku kultury, fin de sciècle – końca wieku. Czy sytuacja sto lat 
później jest daleko inna?
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była w tym wyjątkowo długa przerwa, którą 
niektórzy uznali za czas permanentny, 
myśleli, że tak już będzie zawsze. Rosyj-
skie instagramerki płaczą, bo je odcięto 
od portalu, który wypełnił ich życie. Mała 
dziewczynka, która pływała ze swoimi klima-
tycznymi przesłaniami po świecie, podrosła, 
ale nie tylko dlatego wszyscy mają ją już 
w nosie, nawet w jej rodzinnej Skandynawii. 
Także dlatego, że jej Skandynawia jest zajęta 
zbrojeniem się. 

Rozkminy na temat tego, czy poszcze-
gólne kolory tęczowej tęczy na pewno w do-
statecznym stopniu odzwierciedlają tęczowy 
przekaz, ludzie mają w nosie. Mają w nosie, 
bo mają ważniejsze sprawy. Pomoc tym, 
którzy naprawdę są prześladowani i uciekli 
przed śmiercią, zabezpieczenie własnego 
bezpieczeństwa, swoich rodzin, narodów. 

Kiedy robi się ciężko, narody, jak się 
okazuje, istnieją, a polityczna poprawność 
przestaje mieć znaczenie. Próby udawania, że 
toczymy wojnę „z Putinem, a nie z Rosjana-
mi” wszystkich śmieszą i już niewielu udaje. 
To wojna narodów, narodu ukraińskiego 
z rosyjskim, taka sama jakie toczono 80 lat 
temu, niespełna sto lat temu, a nawet tysiąc 
lat temu, gdy przedstawiciele narodów nie 
wiedzieli jeszcze, że do nich należą.

Żarty się skończyły. Koniec zabawy. Za-
częło się dorosłe życie, choć niektóre świnki 
morskie o tym jeszcze nie wiedzą. Choć, a pro-
pos świnek, luksus życia w klatkach i domo-
wych kojcach ma tylko promil z nich. Więk-
szość całe życie kryje się przed drapieżnikami 
i ludźmi, walczy z dnia na dzień o przetrwa-
nie, korzystając z rozkoszy każdego kolejnego, 
przeżytego dnia w strasznym świecie pełnym 
niebezpieczeństw. Takim, w jakim my też 
dziś żyjemy i powinniśmy zajmować się tym, 
co poważne.

Mogliśmy się bawić. Potańczyć na Pardzie 
Równości lub pośpiewać na Marszu Niepodle-
głości, zależnie od poglądów. Pospierać o pra-
wa mniejszości seksualnych i wymyślać ko-
lejne prześladowane grupy. Podpisać petycję.  
Atakować Kościół lub go bronić. Martwić się 
topniejącym lodowcem, dbać o ziemię, wspól-
nie sprzątać trawnik i kulturalnie apelować 
do sąsiadów o sprzątanie kupek po swoich 
milusińskich, bo przecież kochamy i pieski, 
i porządek. Mogliśmy medytować, chodzić na 
jogę albo zastanawiać nad istnieniem UFO. 
Spędzać czas na Facebooku, Instagramie lub 
Tinderze. Naprawdę było miło.  

Mieliśmy jak chomiczki albo świnki 
morskie w klatce. Przyszła pani, posprzą-
tała, zadbała i wszystko działało. Swoją 
drogą, niedawno w warszawskim tramwaju 
widziałem takie ogłoszenie wyświetlane 
na ekranie. Dotyczyło jednego procenta 
odpisywanego od podatku. Ogłaszająca się 
organizacja zachęcała, by przekazywać go 
na specjalny hotel dla niechcianych królicz-
ków, by miały tam jak w domku. Mój jeden 
procent przeznaczę na chore dziecko, dla 
którego składka oznacza możliwość oddy-
chania, ale to ogłoszenie zrobiło na mnie 
wrażenie i uświadomiło mi pewną sprawą. 
Dobrze, że znajomym przychodzącym do 
mnie na kolację, już dawno przestałem 
oferować potrawkę z królika – po francusku, 
w musztardowym sosie dijon. Przecież to 
musi być dla nich barbarzyństwo. 

Życie świnek morskich w klatce ostatnio 
zostało gwałtownie przerwane. Rozglądam 
się i widzę, że niektórzy wciąż nie rozumieją, 
co się stało, nie kleją, że tak jak kiedyś już nie 
będzie przez długi czas, bez względu na to jak 
sytuacja rozwinie się na Ukrainie.

Że nasz świat wchodzi w czas niepokojów 
takich, jakie nieraz przeżywał, a ostatnio 

A było przecież tak słodko. Najeść się, napić. Państwo i pędząca do przodu 
gospodarka zapewniały nam coraz lepszy dobrobyt. Nawet jak przyszła 
epidemia, to się pojawiły jakieś tarcze. Nauka się przeniosła na Zooma i Teamsy. 
Strach był umiarkowany, ale wśród młodych, powiedzmy sobie, bardziej niż 
umiarkowany, bo umierali głównie starsi, schorowani, pechowcy. A do tego 
szczepionki, maseczki, zakazy, nakazy. Platformy streamingowe zapewniły 
rozrywkę. O wszystko zadbano. 
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