
POWSTANIE STYCZNIOWE
brawurowy zryw czy dziejowa konieczność?

CO GRA W POLSKIEJ DUSZY
czy jesteśmy romantykami?

  
NOWE OTWARCIA
Poznaj sposoby zarządzania swoim czasem
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Noworoczne zwyczaje w  
różnych zakątkach świata

31 grudnia tradycyjnie żegnamy stary i witamy nowy rok przy hucznej zabawie. Wraz z wybiciem 
północy składamy sobie życzenia nad rozświetlonym fajerwerkami niebem i wznosimy toast lampką 
szampana. Czy jednak w każdym miejscu na świecie Nowy Rok świętuje się tak samo? Postanowi-
łem zapytać o to osoby pochodzące z różnych krajów – sprawdźcie sami!

Brazylia – Siedem fal i moc kolorów 
 
Larissa Silva z São Paulo podkreśla, że Brazylijczycy uwielbiają 
celebrować nadejście nowego roku z przytupem. Opowiada, że jej 
rodacy tłumnie spotykają się w tym czasie z rodzinami i przyjaciół-
mi po to, by podziwiać fajerwerkowe pokazy. Jest jednak pewien 
noworoczny zwyczaj, który, jak twierdzi, odróżnia Kraj Kawy od 
pozostałych - 

- Część ludzi udaje się wtedy na plaże, po to by przeskoczyć 
przez siedem fal w oceanie – ma to przynieść szczęście w nadcho-
dzącym nowym roku. Ponadto ważna jest też kolorystyka ubioru. 
Jeśli pragniesz zarobić więcej pieniędzy – powinieneś ubrać się na 
żółto, jeśli zależy Ci na szczęściu – na zielono,  
z kolei spragnieni miłości – powinni  
postawić na czerwień, a pokoju 
 i nadziei na biel. 

Hiszpania – 12 winogron i czerwień 

Jose Espejo z Granady opowiada z kolei o pewnej dość 
niebezpiecznej hiszpańskiej noworocznej tradycji związanej ze 
smacznymi owocami – 

Wraz z wybiciem północy każde uderzenie zegara wskazuje 
moment w którym dość szybko połyka się po kolei 12 winogron. 
Niestety nietrudno jest zakrztusić się podczas wykonywania tej 
czynności. Jeśli jednak komuś uda się zjeść wszystkie winogrona 
o czasie – wierzymy, iż przyniesie mu to szczęście  
w nadchodzącym roku. Z tego samego  
powodu część ludzi stawia na czerwony kolor 
 garderoby w ostatni grudniowy dzień.

Dorsz i gra słów w Kraju Wikingów 
 
Mathijs van der Linden z Kopenhagi z uśmiechem wspomina 
o ciekawym zwyczaju związanym ze świętowaniem Nowego Roku 
w Danii – 

Tradycją zaczerpniętą jeszcze z pokolenia naszych dziadków 
jest przygotowanie i spożywanie dorsza podczas sylwestrowej 
kolacji. Ponadto co roku nasz największy tabloid „Ekstra Bladet” 
przyznaje Noworocznego Dorsza Roku osobie publicznej, której 
można przypisać dokonanie największego głupstwa w mijającym 
roku. Nagroda jest związana 
 z grą słów– wyrażenie „torsk” oznacza 
 w naszym języku dorsza, lecz może być  
także rozumiane jako głupek

Ekwadorskie noworoczne wdowy 
 i kolorowe kukły 

 
Maria Belen Avila z Quito przywołuje wyjątkowo interesujące tradycje, 

które można dostrzec w Sylwestra na ulicach Ekwadoru -
Posiadamy zwyczaj odnoszący się do wdów opłakujących swoich 

zmarłych mężów. W ten dzień jako nieboszczyka traktuje się właśnie 
stary rok. Co ciekawe, w tym przypadku to z reguły mężczyźni przebierają 
się za kolorowe „viudas” (hiszp. wdowy) i zatrzymują przejeżdżające 
auta po to, aby otrzymać charakterystyczną jałmużnę od kierowców. 
Wszystko naturalnie odbywa się w humorystycznym tonie przepełnionym 
dobrą noworoczną zabawą! Kolejną ciekawą tradycją jest przygotowanie 
specjalnych kolorowych kukieł, które symbolizują właśnie  
przemijający stary rok (hiszp. Años Viejos) – wraz  
z wybiciem północy podpalamy je na znak  
pożegnania starego roku i przywitania  
nadchodzącego.

Niedźwiedzi taniec we  
wschodniej Rumunii 

 
Pochodząca z Bukaresztu Madalina Popa opowiada o niecodzien-

nym zwyczaju noworocznym praktykowanym we wschodniej 
Rumunii – konkretnie w Comăneşti –

Wraz z nadejściem Nowego Roku można w tym miejscu 
spotkać ludzi przebranych w niedźwiedzie skóry, a także tradycyjne 
narodowe stroje. Odbywają się w tym czasie huczne tańce, śpiewy – 
a wszystko to przy akompaniamencie głośnych  
uderzeń w bębny. Myślę, że warto przekonać 
 się samemu jak spektakularne i barwne  
jest to noworoczne wydarzenie!

Kolumbijski bieg z walizką
Wywodzący się z Bogoty John Acosta przywołuje kilka 

ciekawych kolumbijskich noworocznych tradycji -
W Kolumbii możesz dostrzec osoby, które w ten dzień 

biegają z walizką wokół bloków – zwyczaj ten ma sprawić, iż 
nadchodzący nowy rok będzie obfitował w podróże. Ponadto 
ubieramy wtedy zwyczajowo żółtą bieliznę, aby przyciągnąć 
dobrobyt do naszych domowych gospodarstw. Z tego samego 
powodu staramy się by wraz z wybiciem północy nasze  
kieszenie wypełniały monety i soczewica,  
a na stole znajdował się chleb. 

Okolicznościowo 
Patryk Kijanka
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Nowe otwarcia
Początek roku, czas nowych otwarć, to 

także czas na plany i postanowienia. Wielu 
ludzi zastanawia się nad nowymi celami do 
osiągnięcia oraz planuje swoje aktywności 
i działania. Ja także zachęcam Was do do 
obrania za przykładem Przemka Zyry odpo-
wiedniej taktyki w czekających was wyzwa-
niach (str 5.) i do odpowiedniego zarządzania 
czasem, o czym na stronie 14. opowiada Pa-
tryk Puławski.

U progu nowego etapu znajduje się także 
nasz magazyn akademicki “Koncept”. Po po-
żegnaniach z numeru 101 i podsumowaniach 
z numeru 102 przyszedł czas na powitania 
i nowe otwarcia. Mam na imię Krzysztof i od 
kilku tygodni mam zaszczyt i przyjemność 
redagować nasze pismo. Tak się złożyło, że 
obecnie sam znajduję się w momencie życio-
wych przełomów. W sierpniu minionego roz-
poczęła się moja ogromna przygoda w postaci 
małżeństwa, a w nadchodzącym wielkimi 
krokami czerwcu planuję ukończyć owocny 
i rozwijający czas studiów na WPiA UW, stąd 
też temat przewodni niniejszego numeru 
szczególnie do mnie przemówił.

Czego możecie spodziewać się po “Kon-
cepcie” pod moją skromną pieczą? Na pewno 
zarówno pewnej kontynuacji, jak i nieuchron-
nych, ale też dobrych i rozwojowych zmian, 
zarówno w warstwie merytorycznej, jak 
i w kwestiach technicznych i szacie graficznej. 
Wśród autorów tekstów zobaczycie zarówno 
doświadczonych przedstawicieli dotychcza-
sowego, wspaniałego zespołu redakcyjnego, 
jak i nowe nazwiska, wśród nich także twór-
ców debiutujących dopiero na łamach prasy 
studenckiej.

Ja osobiście żywię wielką nadzieję, że 
uda mi się za wzorem moich poprzedników 
na funkcji redaktora naczelnego dołożyć wła-
sną cegiełkę i dodać swój rozwojowy wkład 
do tego wspaniałego, trwającego tak wiele 
lat projektu. W tym miejscu serdecznie dzię-
kuję naszemu wydawcy - Fundacji Inicjatyw 
Młodzieżowych, za zaufanie w powierzeniu 
mi tak wielkiej odpowiedzialności oraz mojej 
poprzedniczce Aleksandrze za serdeczne i po-
mocne wprowadzenie w nowe obowiązki.

Was zaś zachęcam do lektury styczniowe-
go numeru i zadbania o to, aby i wasze  nowe 
otwarcia były pomyślne i rozwijające!

J
est w naszej naturze coś takiego, że 
bardzo lubimy dzielić nasze życia na 
etapy, świętować zamknięcia minio-
nych i cieszyć się z początku nowych. 

Większość kultur na świecie zna 
uroczyste obrzędy świętowania naro-
dzin, przechodzenia w dorosłość i po-
woływania do istnienia nowej rodziny. 
Także zmieniające się pory roku i upły-
wające lata były w świecie przednowo-
czesnym stałą, niezmienną podstawą 
rytmu życia ludzi, odmierzaną świę-
tami i uroczystościami jednoczącymi 
żyjące wspólnie społeczności i pozwa-
lającymi oswoić się z biegnącym nie-

ubłaganie czasem.
Nawet współczesny człowiek, do szpiku 

kości zglobalizowany i często w dużej mierze 
pozbawiony żywego kontaktu ze swoimi korze-
niami i tradycjami nie jest pozbawiony tej natu-
ralnej skłonności. Świętowanie urodzin, rocznic, 
przeprowadzek, a nawet przejścia na emeryturę 
jest powszechniejsze niż kiedykolwiek. Kilka 
dni temu chyba wszyscy doświadczyli żywego 
od starożytności hucznego rozpoczynania no-
wego roku, a zwyczaje z tym związane są żarli-
wie kultywowane dookoła świata, o czym więcej 
pisze Patryk Kijanka na stronie 2.

Wstępniak 
Krzysztof Kotowski
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Kanapka z salami i serem szwajcarskim - 
Czyli jak zrobić coś wielkiego.

• 8-12 to twój czas poświęcony nauce 
i sprawom naukowym. 
• 12-16 to kwestia pracy i zleceń
• 16-17 to twoja aktywność w organi-
zacji pozarządowej
• 17-18 czas na pisanie pracy. 

Kojarzysz sytuację, w której musisz 
wykonać jakiś projekt, którego czas sza-
cujesz na np. 10 godzin, ale odkładasz 
go na później i ostatecznie robisz w 4 
godziny tuż przed ostatecznym termi-
nem? Taka nerwowa sytuacja nagra-
dzana jest przez organizm adrenaliną, 
a, jeżeli się uda, staje się nawykiem. To 
z pewnością nie jest nawyk, który warto 
mieć. Ale pracę z delikatną presją czasu, 
a więc ograniczeniem czasowym można 
wykonywać właśnie w przypadku 
wspomnianej metody Time Box. Skoro 
masz godzinę czasu na pisanie pracy – 
może się okazać, że taka presja wpłynie 
na efektywność i uda się w tym czasie 
napisać 1-2 strony. Pozostając jednak 
wiernym założeniom metody – o okre-
ślonej porze zamykasz okienko czasowe 
i przechodzisz do innych zadań. 

Takie podejście daje sporo korzyści:

• porządkuje czas – wiesz, kiedy 
zajmować się daną aktywnością,
• motywuje – poprzez ograniczone 
zasoby czasowe ,
• wprowadza spokój – wiesz, że 
w określonym czasie masz tylko jed-
no zadanie,
• daje możliwość elastyczności – 
niezakończone zadania dokończysz 
w kolejnym okienku czasowym,
• poczucie spokoju – niedokończenia 
jakiegoś zadania nie powoduje wyrzu-
tów sumienia – wiemy, kiedy będziemy 
mieli czas na ukończenie zadania,
• harmonijny rozkład czasu – przy 
rzetelnym stosowaniu się do własnych 
wytycznych nie grozi nam zawa-
lenie innych obszarów życia kosz-
tem jednego. 

Zaprezentowane metody to tylko 
teoria. Być może da się zastosować ją 
w Twoim kalendarzu? Wszystko zależy 
od siły wykonawczej, a więc od Ciebie 
i Twojej silnej woli! Czy któraś metoda 
przypadła Ci do gustu? A w jakim 
okienku czasowym umieścisz czyta-
nie Konceptu?

elementy projektu, których osiągnięcie 
jest albo świętowane albo oznaczane 
w taki sposób, by było skutecznym 
narzędziem motywacji. 

METODA SERA SZWAJCARSKIEGO
Co charakteryzuje ser szwajcar-

ski? Duże okrągłe dziury. Zamysłem 
tej metody pracy jest wiercenie dziur 
w wielkim zadaniu, które przed nami 
stoi. O ile w przypadku plastrów 
salami dzielimy problem na małe 
części i realizujemy go skrupulatnie od 
plastra do plastra, o tyle w przypadku 
tej metody kolejność działań nie ma 
już tak dużego znaczenia. Wyobraź so-
bie duże zadanie: sprzątnięcie strychu. 
Takie zadanie może zająć przykłado-
wo 50 godzin. To bardzo dużo czasu 
w życiu zajętego i zaangażowanego 
człowieka. Załóż sobie jednak, że 
będziesz zaglądać na ten strych 4 razy 
w tygodniu po 1,5 godziny. Jednego 
dnia uporządkuje stare pisma. Innego 
dużo ciekawsze wyda się uporządko-
wanie kartonów z garderobą. I tak krok 
po kroku, dziura po dziurze uda się 
rozłożyć na małe części wielką sprawę. 
Po dwóch miesiącach strych będzie 
uporządkowany bez poświęcenia 
pełnych dni na walkę z rzeczami, które 
miały się kiedyś przydać. Dodatkowo 
czas poświęcony na obowiązki niean-
gażujące naszej uwagi w 100% można 
jeszcze „odzyskać” – np. słuchając 
podcastu czy audiobooka.

TIME BOX, A WIĘC CZAS W PUDEŁKU
Przykład z wygospodarowaniem 

chwili regularnego czasu do sprzątnię-
cia strychu przywołuje jeszcze jedną 
metodę pomocną przy ogarnianiu 
zadań i kalendarza. Mowa o tzw. Meto-
dzie Time Box – czyli „pudełek czaso-
wych”. Gdy czas dzielisz między kilka 
obszarów życia, kilka rodzajów aktyw-
ności, możesz mieć problem z nawałem 
treści i mieszaniem się różnych tema-
tów: przykładowo załatwiasz spotka-
nie koła studenckiego, ale myśli krążą 
wokół zadań związanych z nauką, albo 
pracą zawodową. Wyobraź sobie, że 
swój czas (dzienny lub tygodniowy) 
rozkładasz na pudełka.  
I tak na przykład:

Z nasz to uczucie, kiedy planu-
jesz zrealizować duże zadanie? 
Poświęcasz wiele chwil rozmy-
ślaniu nad tym i uświadamiasz 

sobie, że jeszcze nie pora, bo nie masz 
wystarczająco czasu  i zasobów. Ale 
kiedyś to zrobisz i będzie to godne 
legendy. Tylko jeszcze nie teraz. Można 
by powiedzieć, że takie myślenie to do-
mena perfekcjonistów. I z pewnością, 
gdyby taki ktoś dysponował wystar-
czającym czasem, to zrealizowałby 
zadanie pierwszorzędnie. Tylko, że 
nieograniczone zasoby czasu to zwykle 
domena pustelników albo postaci ze 
świata SF. Jak działać z mocno ograni-
czonymi zasobami czasowymi, kiedy 
czekają nas duże zadania?

METODA PLASTRÓW SALAMI
Jak zjeść słonia? Po kawałku!
Nazwa bierze się z analogii do 

dużego kawałka salami. Gdyby zlecić 
komuś zjedzenie dużej kiełbasy sala-
mi, zadanie może wzbudzić niechęć, 
wynikającą z faktu, że taka porcja jest 
zbyt duża, albo nie jest to posiłek zbyt 
urozmaicony. Jednak pocięcie tejże 
salami i zaoferowanie w plastrach 
sprawi, że zainteresowany zje tyle, ile 
może (potrzebuje), a po resztę będzie 
mógł sięgnąć w innym momencie. 
I o takie właśnie podejście do wielkie-
go zadania chodzi we wspomnianej 
metodzie. Wielkie zadanie „kroimy” na 
malutkie plastry. Z jednej strony każde 
kolejne wyzwanie wydaje się bardziej 
wykonalne (zjadliwe), a z drugiej 
strony łatwo jest je podzielić i rozłożyć 
w czasie. 

Nasz umysł działa tak, że nagra-
dza nas endorfinami, gdy skończymy 
jakieś zadanie. Dzięki temu czujemy 
satysfakcję, dumę i mamy też energię 
do dalszego działania. W przypadku 
tej metody możemy nasz organizm 
nieco oszukać – tak, by „wypłacał 
nam endorfiny w transzach”. Dzieląc 
bowiem zadanie na małe plastry, 
mamy przed sobą masę małych zadań. 
Możemy więc cieszyć się i świętować 
mikro-zwycięstwa. Podobną meto-
dą jest metoda kamieni milowych, 
stosowana w pracy zespołów (najczę-
ściej projektowych), gdzie ustalane są 
właśnie kamienie milowe, jako ważne 

Koncept na nawyk (ALRP) 
Przemysław Zyra 
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Nowy Rok nieodmiennie kojarzy nam się z postanowieniami 
noworocznymi. Więc co robimy 31 grudnia? Otwieramy kajecik 
albo bardziej nowocześnie laptopa, i spisujemy co chcielibyśmy 
osiągnąć w tym nadchodzącym, lepszym roku.

ZMIANY A SAMOAKCEPTACJA
Nie wszystko w swoim życiu 

możesz zmienić. Niektóre sprawy 
musisz zwyczajnie zaakceptować. 
Na przykład nie jesteś w stanie 
wybrać sobie rodziny, chociaż 
domyślam się, że jak każdy, masz 
czasami ochotę udusić tatę albo 
wyrzucić siostrę przez okno. Pa-
miętaj jednak, że istnieje diame-
tralna różnica między akceptacją 
tego czego nie możesz zmienić, 
a wmawianiem sobie, że wszystko 
jest w porządku. Jeśli wiesz, że bar-
dziej polubisz siebie, kiedy schud-
niesz, zapisz się na siłownię i idź do 
dietetyka. Nie słuchaj ludzi, którzy 
wmawiają Ci, że nic nie musisz 
zmieniać, a kluczem do pokocha-
nia siebie jest akceptacja obecnego 
stanu rzeczy. Wiesz kto tak mówi? 
Ludzie, którym nie chce się praco-
wać nad sobą. Jasne, że nie każda 
kobieta musi mieć figurę modelki, 
a mężczyzna wyrzeźbioną klatkę 
piersiową i 5% tłuszczu. Można 
kochać siebie mając każdą figurę. 
Pytanie jednak czy naprawdę lubisz 
to jak wyglądasz, czy z braku mo-
tywacji wmawiasz sobie, że nic nie 
możesz z tym zrobić i kropka. Może 
Twoim nowym otwarciem będzie 
kupno sportowych butów i regular-
ne bieganie?

SŁOMIANY ZAPAŁ
Żeby coś zmienić musi minąć 

trochę czasu. Jeden zdrowy posiłek 
w ciągu tygodnia nie sprawi, że 
będziesz tryskać energią, a jedna 
lekcja angielskiego tygodniowo 
nie gwarantuje, że w ciągu miesią-
ca zostaniesz native speakerem. 
Masz swoje ograniczenia jak każdy 
człowiek. Zmiana będzie trwała 
i widoczna gołym okiem po kilku 
miesiącach, a może nawet roku. 
I właśnie ten czas, który musisz po-
święcić na osiągniecie konkretnego 
celu sprawia, że odzywa się w Tobie 
słomiany zapał. W poniedziałek 
wstajesz wypoczęty i chętni do 
nauki, uprawiania sportu, przy-

W końcu to naturalne, że ze 
zmianą swojego życia cze-
kamy do początku kwar-
tału, miesiąca czy choćby 

poniedziałku. Do najczęstszych 
postanowień umieszczanych na liście 
do odhaczenia w nowym roku należą 
odchudzanie, zdrowa dieta, siłownia, 
czytanie książek, awans w pracy 
i znalezienie miłości życia. I mogę się 
założyć, że Ty także znalazłeś wśród 
nich jedno ze swoich przemyśleń.

Nie muszę mieć racji, ale myślę, 
że większość z nas organizowało 
w swoim życiu przynajmniej raz tak 
zwane nowe wielkie otwarcie. Zmia-
ny kojarzą nam się z czymś radykal-
nym, z wywróceniem życia do góry 
nogami. Coś co było czarne, nagle 
staje się białe, a dzień zamienia się 
w noc. Doskonałym przykładem jest 
dieta. Do ostatniej minuty starego 
roku opychamy się chipsami i pijemy 
alkohol, by nowy rok zacząć od picia 
wody z cytryną i sałatki. Jaki jest 
finał tej historii? Najpóźniej po 3 
dniach siedzimy w McDonald jedząc 
ulubione frytki i popijając colę. Za-
kładam, że nie taki był nasz zamysł, 
kiedy myśleliśmy o nowym, lep-
szym i zdrowszym roku. Chcieliśmy 
przeprowadzić rewolucję, a zamiast 
tego zostaliśmy złapani przez policję 
własnych nawyków i wylądowaliśmy 
w więzieniu „Porażka”.

Nowy rozdział w życiu nie jest 
odrębną historią. To kolejne strony 
tej samej książki. Kiedy czytasz 
powieść, nie zdarza się w niej raczej, 
że w pierwszym rozdziale magowie 
zabijają wilkołaki w zaczarowanym 
lesie, natomiast w drugim żołnierze 
walczą na froncie w wojnie o niepod-
ległość. To by była naprawdę zwario-
wana historia prawda? Traktuj nowe 
otwarcie jak kolejny rozdział życia. 
Dalej jesteś głównym bohaterem, 
który przeżył już naprawdę wiele, ma 
swoje doświadczenia, przemyślenia, 
celebrował sukcesy, ale i odnosił 
porażki. Ciesz się nowym rozdzia-
łem, ale nie zapominaj o tych, które 
już napisałeś i o tych, które jesz-
cze powstaną.

Nowe otwarcia
Temat numeru 
Maja Polak

6   styczeń 2023  



gotowywania zdrowych posiłków. 
Pod koniec tygodnia patrzysz 
w lustro i nie widzisz szczupłej 
sylwetki, widocznego zarys mięśni, 
a poprawa umiejętności języko-
wych ogranicza się do tego, że od 
dzisiaj wiesz, jak poradzić sobie 
na lotnisku. Trudno jest wytrwać 
w postanowieniu, kiedy nie wi-
dzimy realnych efektów. Z drugiej 
strony, przez 7 dni dotrzymywałeś 
złożonych sobie obietnic i masz 
pewność, że poradzisz sobie pod-
czas odprawy lecąc w tym roku na 
wakacje do Londynu. Osiągnąłeś 
progres i może w Twoich oczach 
nie jest to spektakularny sukces, 
jednak w rzeczywistości jest. Co 
powiedziałbyś koledze, który przez 
tydzień zdrowo się odżywiał? 
„Jestem dumny, to pierwszy dobry 
kroki, trzymaj się tego, a osiągniesz 
sukces!”. Sobie powiedz dokładnie 
to samo. W końcu warto być swoim 
najlepszym przyjacielem.

CIERPLIWOŚĆ A REWOLUCJA
Nie musisz robić w swoim życiu 

wielkiego przewrotu, żeby coś 
zmienić. W pierwszej kolejności nie 
skupiaj się na tym czego nie masz 
i miejscach, gdzie musisz zaczynać 
od 0. Nowy początek nie równa się 
rezygnacji z starych hobby i wszyst-
kich dotychczasowych nawyków. 
Nagłe zmiany sprawią, że Twoje ży-
cie będzie przypominać rewolucję, 
a ta z zasady jest gwałtowna i może 
zmienić Twoje fundamentalne 
wartości. Jeśli chcesz zacząć nowy 
rozdział warto to zrobić spokojnie 
i systematycznie. Czasami cisza 
jest dużo bardziej komfortowa 
niż najpiękniejsza aria operowa. 
Zmieniaj się więc powoli i nie na 
pokaz. Wierz mi, media społecz-
nościowe kłamią. Wybierz jeden 
nawyk lub jedno postanowienie 
i wprowadź je w życie. Kiedy Ci się 
uda i poczujesz, że właśnie osiągną-
łeś coś znaczącego, spróbuj zrobić 
kolejny krok. Nawet nie zauważysz, 
kiedy z powolnego spaceru po parku 
przejdziesz do biegu z maksymalną 
prędkością prosto do mety. W życiu 
naprawdę nie chodzi o ciągłe poka-
zy fajerwerków czy Instagramową 
sławę. Nie masz listy rzeczy do 
odhaczenia, które zagwarantują Ci, 
że Twoje życie będzie pełne, dobre 
i szczęśliwe. To Ty decydujesz o tym 
kim chcesz być, co i jak chcesz osią-
gać. Nie da się życia zdać lub oblać, 
to nie egzamin.

ZMIANY A SIEDZENIE W SZAFIE
Jeśli potrzebujesz zmia-

ny w życiu, po prostu to zrób, 
zamiast chować się w szafie 
i udawać, że problem nie istnieje 
i wszystko jest w jak najlepszym 
porządku. Jeśli Twoja praca Cię 
denerwuje, nie daje Ci satysfak-
cji i chce Ci się płakać za każ-
dym razem, gdy wstajesz rano, 
naprawdę musisz ją zmienić. 
I tutaj już nie możesz mieć w y-
mówek, że potrzebujesz czasu, 
że decyzje trzeba podejmować 
na spokojnie a każdy scenariusz 
przemyśleć tysiąc razy i zasta-
nowić się nad konsekwencjami. 
Z takim podejściem czas będzie 
mijał, a Ty utkniesz w miejscu, 
którego nienawidzisz, z ludź-
mi, na których Ci nie zależy 
i z sztucznie przypiętym uśmie-
chem na twarzy, który ostatecz-
nie zaczniesz mylić z prawdzi-
w ym szczęściem. Życie to seria 
w yborów. Nie bój się w ytyczać 
własnych ścieżek, otwierać 
now ych drzwi, próbować zaska-
kujących rozwiązań. Masz tylko 
swoją przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. To co było już się 
nie zmieni, to co będzie, to 
zawsze wielka zagadka, jednak 
to jak będzie w yglądało twoje 
dziś zależy w yłącznie od Ciebie. 
Przestań ukry wać się w szafie 
i zacznij żyć tak jak naprawdę 
tego chcesz.

Jak widzisz nowe otwarcia są 
różne. Niektóre zamykają jakieś 
drzwi bezpowrotnie, aby dać Ci 
szanse na małą rewolucję. Inne 
są jak stawianie now ych znaków 
przy już w ytyczonej ścieżce. 
Nowe nie oznacza zmiany tożsa-
mości, rezygnacji z tego co masz, 
trudnych decyzji bez możliwości 
powrotu. Ty najlepiej wiesz kim 
chcesz być i czego w życiu po-
trzebujesz. Czy samoakceptacji, 
czy rewolucji, czy zw ykłego w yj-
ścia z szafy i odrobiny cierpliwo-
ści w dążeniu do celu. Nie czekaj 
ze zmianami do konkretnych 
dat, a przede wszystkim nie 
czekaj do 01.01.2024 roku tylko 
dlatego, że ten rok zaczął się już 
ki lka dni temu. 

Życzę Ci z całego serca, żeby 
Twój Now y Rok, był najlep-
szym w Twoim życiu! Żebyś 
z świadomie obierał nowe cele 
i realizował je z cierpliwością 
i radością z każdego najmniej-
szego sukcesu.
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płyty „Watra”. Każdy miał spróbować 
swoich sił kompozytorskich. Oczy-
wiście, różnie z tym bywało. Czasem 
pisaliśmy wspólnie, ale zawsze jakoś 
to wychodziło. Beniamin podesłał mi 
pewnego dnia dwa utwory i napraw-
dę mi się spodobały. Ostatecznie je-
den znalazł się na płycie. Syn napisał 
tekst, więc zachęciłem go, żeby za-
śpiewał. Czuję z tego powodu wielką 
radość. Nie wykluczam, że jeśli zdecy-
dujemy się jeszcze na wydanie jakiejś 
płyty, to wykorzystamy w przyszłości 
tę drugą piosenkę. 

Jakie były okoliczności po-
wstania utworu „Duchy”?

Tekst pisaliśmy razem  z Moniką 
w czasie pandemii, trochę dla roz-
rywki. Co ciekawe, był to utwór któ-
ry przedstawiłem niemal na samym 
początku, a został dołożony niemal 
na końcu. Aż wreszcie został singlem 
na drodze naszego wewnętrznego 
głosowania. Początkowo nie byliśmy 
przekonani, czy będzie pasował do 
koncepcji. Na podstawie utworów „Ty 
jak nikt” i „Ćma” wymyśliliśmy sobie 
jak ma wyglądać płyta.  W przypadku 
„Duchów” słychać więcej odniesień 
do lat osiemdziesiątych. Trochę żału-
ję, że singlem nie wybraliśmy właśnie 
„Ty jak nikt”. Słuchałem go wielokrot-
nie i w ogóle mi się nie nudzi. To dzię-
ki niemu złapałem zajawkę, by zrobić 
całą płytę, a nie tylko EP-kę. Myślę, 
że będziemy od niego zaczynali wiele 
naszych koncertów.  

Kamil Kijanka: To był chyba 
udany rok dla zespołu?

Robert Gawliński: Pod względem 
zawodowym ten rok był rzeczywiście 
bardzo udany. Obchodziliśmy 30-le-
cie istnienia. To fantastyczne uczu-
cie, choć na dobrą sprawę, ze składu, 
w którym zaczynaliśmy, zostało nas 
trzech.  A w zasadzie czworo, bo od 
30 lat moja małżonka jest także ma-
nagerką zespołu. Fajnie, że nowa pły-
ta ukazała się w tę okrągłą rocznicę, 
choć prawdę mówiąc, nie był to ce-
lowy zamysł. Album miał ukazać się 
rok wcześniej, ale pandemia spowo-
dowała, że musieliśmy zmienić plany. 
Jestem jednak zadowolony z efektu 
końcowego. Płyta miała być z zało-
żenia prosta, przypominać najlepsze 
rzeczy z lat dziewięćdziesiątych. Mo-
mentami sięgaliśmy również do lat 
osiemdziesiątych. 

„Wszyscy marzą o miłości” to 
bez wątpienia płyta o uczuciach 
i potrzebie bliskości…

Takie było założenie od samego 
początku. Nie chciałem mówić w tych 
niełatwych czasach o polityce i spra-
wach społecznych. Nie chciałem dole-
wać oliwy do ognia. Wolałem napisać 
coś krzepiącego nasze dusze. Z takim 
zamysłem zabrałem się do pracy przy 
tworzeniu płyty. 

„Osiedle, kumple, dym. Łatwe 
pieniądze kusiły nas. Utonąłbym, 
gdyby nie Ty” tak zaczyna się 

utwór otwierający płytę „Ty jak 
nikt”. Piękne przesłanie…

Oczywiście, to także jest utwór 
o miłości. Tu jest jednak pewna pu-
łapka. To nie jest piosenka dedyko-
wana mojej ukochanej żonie, choć tak 
może się wydawać. „Ty jak nikt” to 
oda do muzyki. Wielu ludzi jednak in-
terpretuje ją jednak dokładnie w ten 
sposób. Jestem naprawdę zadowolo-
ny i dumny z tej piosenki.

W „Liczysz się tylko Ty” mo-
żemy z kolei usłyszeć takie zdanie 
– „Coraz trudniej być szczęśliwym 
nikim”. Co miał Pan na myśli?

Chodzi o świat, który nas otacza. 
Rzeczywisty i wirtualny. Coraz młod-
sze dzieciaki walczą o popularność, 
ilość lajków i wyświetleń. Mają przez 
to problemy psychiczne, odczuwają 
presję. Kiedy dorastałem, pieniądze 
i pozycja zawodowa nie miała aż ta-
kiego znaczenia. Liczyło się tu i teraz. 
Bardziej liczył się po prostu człowiek. 
Dziś bardziej zwraca się uwagę na po-
zycję w hierarchii, uposażenie, mają-
tek. Istnieje potworny wyścig szczu-
rów. Kiedyś tego nie było. Było więcej 
czasu na przemyślenia, czytanie ksią-
żek. Dziś jest jedna wielka gonitwa.

W utworze „Podzielony świat” 
możemy usłyszeć Pańskiego syna. 
Skąd wziął się pomysł, by to Be-
niamin zaśpiewał a nie Pan? 

Chciałem wrócić do tradycji w ze-
spole Wilki, która towarzyszy nam od 

Wywiad numeru 
Kamil Kijanka

Rok 2022 był ważny dla zespołu Wilki i jego fanów z kilku powodów. Zespół obchodził 30-lecie  
debiutanckiej płyty, a także 20-lecie kultowego albumu „4”, na którym znalazły się takie przeboje jak „Baśka” 
i „Urke”. Ponadto, po sześciu latach oczekiwań, ukazała się nowa płyta grupy, zatytułowana „Wszyscy marzą 
 o miłości”. Lider zespołu Robert Gawliński opowiedział nam o najnowszym wydawnictwie i o tym, dlaczego 
odmówił Bryanowi Adamsowi. Z artystą rozmawiał Kamil Kijanka.

Wywiad z Robertem Gawlińskim  
- liderem zespołu „Wilki”
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Czy to prawda, że inspiracją 
do tekstu w piosence „Baśka” 
był artykuł o Balzacu?

Nie miałem koncepcji na tekst 
do tego utworu. Na pomysł wpa-
dłem …w toalecie. Sięgnąłem po 
jakąś gazetę, w której był właśnie 
artykuł o Balzacu. Przeczytałem 
jego cytat i pomyślałem, że mam 
refren. Wiedziałem jednak, że mu-
szę go trochę zmienić bo nie dało 
się go w całości jeden do jednego 
przełożyć do utworu. Następnie 
wziąłem gitarę i zacząłem śpiewać. 
Monika, która zawsze jest moim 
pierwszym recenzentem, zadała 
mi pytanie - o czym właściwie bę-
dzie ta piosenka? Stwierdziłem, że 
chyba o dziewczynach, może o ja-
kimś romansie...Refren już był. Te-
raz trzeba było wymyślić zwrotki. 
Później przypomniała mi się taka 
wyliczanka w pewnym utworze Bil-
ly’ego Joela. Mówi w niej o błędach 
popełnionych przez amerykańskie 
społeczeństwo. Stwierdziłem, że ja 
też mógłbym zrobić taką swoją wy-
liczankę, ale z dziewczynami. Pod-
czas tworzenia panowała naprawdę 
wesoła atmosfera. Monika notowa-
ła, ja śpiewałem i wymyślałem. 

Czy spodziewał się Pan, że 
będzie to taki przebój?

Nie. Zupełnie nie. Z przebojami 
tak już chyba jest, że nigdy się tego 
nie spodziewasz. Takie zaskoczenie 
mieliśmy ostatnio z piosenką „Na 
krawędzi życia”. To miał być poważ-
ny utwór. W tej chwili mamy ponad 
siedem milionów wyświetleń. Dla 
dojrzałego artysty to naprawdę 
dobry wynik. Trudno jest mi rywa-
lizować z młodszym pokoleniem, 
szczególnie z polskiego rapu, gdzie 
trzydzieści milionów wyświetleń 
nikogo nie zaskakuje. „Liczysz się 
tylko Ty” ma w tej chwili ponad mi-
lion odsłon i też się bardzo cieszy-
my, że tyle osób miało ochotę posłu-
chać naszej nowej piosenki. 

Jak wspomina Pan projekt 
„Złotousty i Anioły” ze ś.p. Mar-
kiem Jackowskim?

To było bardzo dawno temu. 
Trudno byłoby mi w tej chwili 
przypomnieć sobie jakiś tekst lub 
melodię. Nie przypuszczam, żeby 
ktoś jeszcze miał te nagrania. Mam 
w pamięci jedną taką historię, którą 
dziś wspominam z uśmiechem. Ja 
byłem wtedy bardzo młodym czło-
wiekiem. Marek chciał pokazać mi 

wiekopomne dzieło. Odpalił The 
Doors i tłumaczył tekst. To był chy-
ba „Queen of the Highway”. Ja z ko-
lei zaprezentowałem mu mój tekst, 
który bardzo mu się nie spodobał. 
Był …o koparkach. Kiedy go usły-
szał, zaprotestował. Mówił, że to 
się nadaje bardziej do punkowego 
utworu i my nie możemy tak pisać. 
Ja zrobiłem to celowo, dla żartu.  
On potraktował to jednak bardzo 
poważnie. Było bardzo zabawnie. 
To był cały Marek. 

Jak to było w końcu z Bry-
anem Adamsem?

Kiedy wyszła płyta „4”, ktoś za-
brał ją na targi Midem. Swego czasu 
targi te cieszyły się u nas w bran-
ży sporym szacunkiem. Ten album 
został wtedy puszczony na jakiejś 
imprezie. Efekt tego był taki, że 
zainteresował się nim ktoś z mana-
gementu Bryana Adamsa. Szczegól-
nie wpadł im w ucho utwór „Urke”. 
Kiedy jednak usłyszałem ich propo-
zycję, bardzo mi się nie spodobała. 
Delikatnie mówiąc – zdenerwowali 
mnie. Bryan Adams stwierdził, że 
napisze tekst od nowa, bo on  śpie-
wa tylko o miłości. Nie zniechęciło 
mnie to jeszcze do końca. Stwier-
dziłem, że to całkiem miłe wyróż-
nienie, że Bryan Adams się tym 
zainteresował. Później jednak usły-
szałem, że mają zamiar zmienić całą 
aranżację, więc dzielilibyśmy się 
tantiemami także z producentami, 
publisherem. Uznałem więc, że to 
nie ma żadnego sensu, bo zapropo-
nowali mi jakiś marny procent.

Jakie są plany Wilków w nad-
chodzącym roku?

Na pewno planujemy koncerty, 
w których zagramy spore fragmenty 
z nowej płyty. Mamy tylko nadzieję, 
że zdrowie na to pozwoli. Na jesień 
może zorganizujemy jakąś klubo-
wą trasę. To do tego mi najbardziej 
tęskno. Chodzi mi także po głowie 
taki pomysł, by z Wilkami zagrać 
„singlowe strony B”. Tak jak kiedyś, 
gdy wydawało się płyty winylowe 
i single. Zawsze była strona „A” 
i „B”, gdzie na tej pierwszej stronie 
znajdował się utwór, który miał być 
reklamówką zespołu, a na drugiej, 
nazwijmy to, piosenka o zabarwie-
niu bardziej ambitnym. Chciał-
bym ruszyć właśnie w taką trasę. 
Z muzyką pełną zadumy, do posłu-
chania. Taką dla naszych prawdzi-
wych fanów.

Wywiad z Robertem Gawlińskim  
- liderem zespołu „Wilki”
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WOJNA NA UKRAINIE TRWA
Ekonomiczne skutki wojny, 

zaraz za społecznymi, są naj-
bardziej dotk l iwe dla Ukrainy 
i będą im towarzyszyć przez de-
kady. Według różnych prognoz 
PKB naszego sąsiada spadło 
w zeszłym roku nawet o 40%. 
2023 rok wcale nie będzie lepszy 
z tej perspekty w y. Nie wiemy i le 
będzie tr wała agresja i jakich 
zbrodniczych czynów dopuszczą 
się jeszcze rosy jskie wojska. 
Fala uchodźców, niszczenie 
infrastruktur y i ogólne w ynisz-
czanie narodu ukraińskiego 
mają swoje w ymierne konse-
kwencje gospodarcze.

Ta wojna to również spo-
re zaangażowanie społeczne 
i ekonomiczne krajów z wielu 
części świata. Pomoc Polski 
i Polaków l iczona jest w mil iar-
dach złotych, a to jeszcze nie 
koniec potrzeb. Na i le będzie 
stać społeczność międzynaro-

P rzemijanie to jedna z pod-
stawowych cech naszego 
życia, coś się kończy, a coś 
nowego zaczyna. Dywaga-

cje egzystencjalne towarzyszą 
nam często w okresie Sylwestra 
i Nowego Roku, wyznaczamy nowe 
cele, podsumowujemy minione 
działania. Nie uciekniemy jednak 
od przeszłości i zdarzeń, które już 
miały miejsce, ponieważ to one de-
terminują naszą obecną sytuację. 
W świecie ekonomii 2022 rok był, 
jak każdy inny, niezwykle cieka-
wym okresem i z tym bagażem 
wchodzimy w kolejny. Spróbujmy 
przyjrzeć się temu czego na chwilę 
obecną możemy się spodziewać 
i jak to może wpłynąć na na-
sze życie. 

PANDEMIA SIĘ KOŃCZ Y
To określenie chciałby 

usłyszeć i ogłosić cały świat, 
niestety czasownik „kończyć 

się” jest niedokonany...  Jeste-
śmy w procesie końca, jedna k 
w ielu ekonomistów ca ł y czas 
wsk a zuje w łaśnie pandemię za 
jedno z najw iększych zag ro -
żeń d la gospodarek w t y m 
roku. Mimo i ż w Europie i  USA 
w yszl iśmy ju ż z lockdow nów, 
to jeśl i  spojrzy my na „fabr ykę 
św iata” -  Chiny, obra z jest zgo -
ła inny. Poluzowanie pol it yk i 
“ Zero COV ID” spowodowa ło, 
że ponow nie w ielu chińczyków 
chor uje i  nad tą gospodark ą 
znow u mogą zaw isnąć czar ne 
chmur y lockdow nu. Ozna-
cza łoby to ponow ne zer wanie 
ła ńcuchów dostaw, chińsk iego 
popy tu i  ekspor tu. Niektóre 
ga łęzie gospodark i do te j por y 
nie „napraw i ł y się” po lockdow-
nach, a za rog iem czek a po -
w tórk a hor ror u. Dla lud zi zaan-
ga żowanych w handel i  re lac je 
z Chinami może to być kole jny 
tr udny rok.

„Oby kończący się rok był gorszy od nadchodzącego” – takie życzenia były popularne 
wśród wielu ludzi w Nowym Roku 2023. 

Świat 
Tomasz Rykaczewski

Co nas czeka w 2023 roku?

2023
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dową we wspieraniu walczącej 
Ukrainy może okazać się w tym 
roku. Sama sobie ekonomicznie 
nie poradzi, a malkontentów na 
pewno nie zabraknie. 

BUDŻET PAŃST WA POLSKIEGO
Według ustaw y budżetowej 

w 2023 roku dochody państwa 
w yniosą 604,7 mld zł, a w ydatki 
672,7 mld zł, co oznacza, że de-
f icyt w yniesie 68 mld zł. Ustawa 
ma być podpisana przez Prezy-
denta pod koniec stycznia, jed-
nak te założenia już teraz budzą 
wielki niepokój. Skąd weźmiemy 
68 mld? Oczy wiście zadłużając 
się. Polska od początku istnie-
nia III RP ani razu nie miała 
równoważącego się budżetu, nie 
mówiąc już o nadw yżce. Doło-
żenie do zadłużenia się państwa 
na kolejne mil iardy złotych 
oznacza, że nie odwrócimy tego 
trendu, a wręcz go wzmocnimy. 
K iedyś przy jdzie nam za to za-
płacić, jeszcze nie teraz, jednak 
2022 rok pokazał, że odsetki ja-
kie płacimy od długu rosły, a to 
oznacza, że płacimy coraz więcej 
za możliwość pożyczania. 2023 
rok w ygląda o tyle pewniej, że 
póki co nie grozi nam bezpo-
średni konf l ikt mil itarny, a co 
za tym idzie inwestorzy z trochę 
mniejszymi obawami podchodzą 
do pożyczania nam pieniędzy. 

MAKROEKONOMIA
W ustawie budżetowej zało-

żono również, że def icyt sektora 
f inansów publicznych będzie na 
poziomie ok. 4,5% PKB, a dług 
sektora instytucji rządow ych 
i samorządow ych na poziomie 
53,3% PKB. W projekcie przy-
jęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie 
o 1,7%, a średnioroczna inf lacja 
w yniesie 9,8% Spójrzmy jednak 
nieco szerzej.

Według średniej z prognoz 
27 ankietowanych przez „R zecz-
pospolitą” zespołów analitycz-
nych i ekonomistów PKB Polski 
w 2023 roku wzrośnie o nie-
spełna 0,5%, a inf lac ja osiągnie 
szczyt na poziomie 20 -22%, 
by potem spadać do końca 
roku. W tych średnich kr y ją się 
oczy wiście pesymiści zakła-
dający recesję oraz optymiści, 
którzy dopatrują się wzrostu 
pow yżej 1%. 

Z kolei Polski Instytut Eko-
nomiczny przewiduje wzrost 
PKB na poziomie 1,2% oraz 
inf lac ję na poziomie 13%. 

Konfrontując założenia 
budżetowe z opiniami eksper-

tów widzimy optymizm wśród 
rządzących. Kto będzie miał ra-
c ję, okaże się dopiero na koniec 
roku. Na chwilę obecną widzi-
my, że inf lac ja nie ma powodów 
do spadku. Sytuacja w ygląda 
trochę tak, jakby wszyscy na-
bral i powietrza w płuca i czekal i 
na „samodzielne” rozstrzygnię-
cie się tej spraw y. Co jednak 
widzimy już teraz to znaczny 
spadek oczekiwań rozwojow ych. 
W poprzednich latach PKB Pol-
ski, poza 2020, rosło znacznie 
pow yżej 4%, teraz optymiści 
oczekują za ledwie okolic 1%. 
Całą Europę czeka spowolnie-
nie gospodarcze i nikt tego nie 
kr y je. Wzrost cen dóbr podsta-
wow ych takich jak energia czy 
ży wność dotyka każdego, a to 
przekłada się na dalsze wzro-
sty cen. Ekonomiści przewidują 
również spadek konsumpcji 
z powodu spadku wartości 
pieniądza i wzrostu cen. Czy ta 
spira la w końcu się zakończy? 
Zobaczymy na ży wo. 

Ciekaw ym obszarem są rów-
nież inwestycje. W otoczeniu 
w ysokiej inf lac ji , stosunkowo 
niskiego bezrobocia i wielu 
niepewności geostrategicznych 
i gospodarczych, inwestowanie 
jest ostatnią rzeczą o jakiej 
myślą przedsiębiorcy. Ten rok 
może być okresem w yczekiwania 
i nastawiony na przetr wanie 
aniżel i na rozwój. Jest to istot-
na składowa PKB każdego kraju, 
a jej zastój może pogłębiać 
atmosferę kr yzysu. 

W YBORY ZA ROGIEM
Na jesieni tego roku odbę-

dą się w Polsce w ybor y parla-
mentarne. Mimo, iż kampania 
w yborcza jeszcze of ic ja lnie nie 
w ystartowała, warto już zacząć 
zbierać potencja lne pomysły 
gospodarcze, jakie przedstawia-
ją nam poszczególni kandydaci 
i ich partie. Wybor y to zawsze 
festiwal obietnic, nierzadko 
oder wanych od rzeczy wistości 
i opartych tylko na populizmie 
i chwilow ych zachw ytach 
niezorientowanych w real iach 
gospodarczych oby watelach. 
W obliczu trudnej sytuacji eko-
nomicznej, obszar gospodarczy 
może okazać się spor ym placem 
boju między głównymi partia-
mi na rozwiązania i recepty 
gospodarcze. Zobaczymy czy bę-
dziemy świadkami beztroskich 
l icytacji na to „kto da więcej? ” 
czy raczej mer ytor ycznej dys-
kusji jak realnie pomóc polskiej 
gospodarce w y jść z obecnej 

sytuacji. Istnieje w ekonomii 
cyk l w yborczy, któr y opiera się 
właśnie o kalendarz w yborczy 
danego kraju. W łaśnie ten okres 
zazw yczaj utożsamiany jest ze 
wzrostem w ydatków publicz-
nych z racji „spełniania” obiet-
nic w yborczych i zachęcania 
do siebie niezdecydowanych 
oby watel i. 

A CO DL A NAS?
W 2023 rok wchodzimy 

z dużą ostrożnością ekonomicz-
ną. Makroekonomiczne spowol-
nienie gospodarcze i inf lac ję 
będziemy odczuwać na własnej 
skórze poprzez coraz w yższe 
rachunki w sk lepach, węższe 
perspekty w y zawodowe, a na-
wet stagnację. Spada wartość 
naby wcza naszych pieniędzy, 
przez co kupimy mniej niż rok 
temu. Spadek wzrostu inf la-
c ji nie oznacza, że ceny będą 
spadać, tylko, że będą wolniej 
rosły. Ta perspekty wa wcale nie 
jest nad w yraz pocieszająca d la 
naszych portfel i.

W tym roku będziemy świad-
kami dwukrotnego podniesienia 
płacy minimalnej. Będzie to gest 
w stronę najmniej zarabiają-
cych, jednak ponownie napędzi 
to inf lac ję płacową i w płynie na 
wzrost cen. Najgorszym rozwią-
zaniem może okazać się reduk-
cja etatów i wzrost bezrobocia 
spowodowany spadkiem zamó-
wień i inwestycji. Warto zwięk-
szać zatem swoje kompetencje, 
aby być zawsze wartościow ym 
podmiotem na r ynku pracy. 

PODSUMOWANIE
Jak co roku wchodzimy 

w Nowe z pewną dozą nadziei, 
now ymi planami i postanowie-
niami. Nie inaczej jest w świecie 
ekonomii, chcemy aby czarne 
chmur y przeszły bokiem, a pe-
symistyczne prognozy były tyl-
ko powodem do śmiechu za rok. 
To, któr y z ekonomistów ma 
rację przekonamy się na koniec 
roku. Pow yższe tematy to tylko 
w ybrane obszar y sytuacji go-
spodarczej. Wszystko na świecie 
dzieje się bardzo dynamicznie, 
nie jesteśmy w stanie wszyst-
kiego przewidzieć, rozpoznać 
z w y przedzeniem wszystkich 
zmiennych i zachowań, zatem 
wszystko to co pow yżej może 
okazać się nazbyt optymistycz-
ne lub na odwrót. 

Oby życzenia ze wstępu 
do tego artykułu okazały się 
prorocze. 
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Zatrzymaj się!

z depresją , ner w icą , czy zaburzeniami 
lękow y mi. L iczba samobójst w rośnie, 
poniewa ż bra kuje św iadomości na 
temat zdrow ia psychicznego, a prze-
c iętny człow iek nie w ie ja k rozpoznać 
objaw y zaburzeń natur y emoc jona lnej. 
Po pomoc sięgamy w ostatecznośc i lub 
w ogóle z nie j n ie korzystamy. Cora z 
w ięcej osób nie rad zi sobie z cod zien-
nośc ią . Pandemia zmieni ła społeczeń-
st wo na bard ziej zamk nięte i  zmaga-
jące się z w iększą i lośc ią lęków. Nie 
pomaga przy t y m rów nież tocząca się 
tu ż za g ranicą wojna. Nie możemy 
udawać, że te problemy nie istnieją .

Z A BUR ZE NI A P SYCHIC ZNE 
I  E MOC JON A L NE

 Osoby zmagające się z tr ud-
nośc iami korzystają z pomoc y psy-
chiatr ycznej i  terapeut ycznej.  K a żdy 
człow iek chcąc y sobie pomóc może 
osiąg nąć oczek iwane rezu ltat y d zięk i 
kompleksowej opiece. Szu k anie pomo -
c y to nie s łabość , t yl ko odpow ied zia l-
ne opiekowanie się sobą. Ta k często 
troszczy my się o innych, a zapomina-
my o nas samych. Aby zacząć proces 
zmiany, pow inniśmy d ą ż yć do hol i-
st ycznej d iag nozy naszego problemu. 
Dzięk i temu będ zie można  dobrać do 
odpow iednie metody d zia łania , nur t 
terapi i ,  a jeś l i  zajd zie potrzeba ta k że 
lek i .  War to swoimi obawami d zie l ić 
się ze spec ja l istą któr y zapew ni nam 
opiekę odpow iednią do naszych po -
trzeb. Pomagać sobie możemy rów nież 
sami, szu k ając cod ziennych pra kt yk, 
które ok a ż ą się wspierające i  pozwol ą 
nam zmienić negat y w ne tok i myślowe, 
nauczyą c ieszyć się chw i l ą czy w pomo -
gą staw ianie g ranic tam, gd zie jest  to 
konieczne. 

Ż YCIE W P OŚPIECH U
Czas w któr y m ż y jemy zaczy na 

znacząco przyspieszać. Św iat id zie 
naprzód, rozw ija się społeczeńst wo, 
technolog ia , inf rastr u ktura miast 
i  choć mog łoby się w ydawać, że lud zie 
mają ju ż wszyst ko co jest im potrzeb -
ne, to jedna k człow iek chce od ż yc ia 
cora z w ięcej.  Nic w t y m d ziw nego, 
skoro nasza ku ltura, gospodark a 
i  wszyst ko co nas otacza mów i na 
k a żdy m k roku, że musimy pęd zić , 
kupować w ięcej ,  zarabiać w ięcej , 
a co za t y m id zie pracować w ięcej ,  by 
osiąg nąć w y marzony standard ż yc ia 
lub od łoż yć na emer y turę. Jesteśmy 
nastaw ieni na osiąganie w iel k ich ce-
lów. Pracujemy w kor porac jach, gd zie 
nie rozstajemy się ze swoimi zajęc ia-
mi nawet w dni wolne, mar t w iąc się 
niedokończony mi projektami. Rozwój 
jest wa żny m aspektem ż yc ia k a żdego 
człow iek a, a le staje się bezcelow y, gdy 
bra kuje nam czasu na zatrzy manie 
się i  c ieszenie t y m co ju ż uda ło się 
zd zia łać. 

C O JE ŚL I  SIĘ NIE Z AT R Z Y M A M?
 Jest to pew nego rod zaju cecha 

naszych czasów, a le szybk ie ż yc ie 
i  bra k czasu na odpoczy nek jest w Pol-
sce szczególnie du ż y m problemem. 
W k rajach zachodnich czas odpoczy n-
ku jest św ięt y i  n ikt nie ma prawa go 
zaburzać. Nie na miejscu jest d zwonie-
nie do swoich pracow ników w dniach 
wolnych, a co dopiero dawanie im 
zada ń w weekend. W Polsce pośw ię -
cenie d la swojej f i r my jest w y ra zem 
loja lnośc i i  zawodową koniecznośc ią . 
Sami musimy staw iać g ranice tam, 
gd zie tego potrzebujemy, gdyż cora z 
w ięcej naszych roda ków bor yk a się 

Żyjesz w biegu, a codzienność ucieka ci przez palce? Twoja doba mogłaby 
mieć więcej godzin, abyś wyrobił się ze wszystkim co chcesz osiągnąć? 
Zatrzymaj się i zrób coś dla siebie czytając ten tekst. Może zainspirujesz się do 
odpuszczenia sobie i innym.
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ich dośw iadczyć na zajęciach grupo-
w ych, a le by wają tak że za lecane przez 
psychoterapeutów do indy w idualnego 
stosowania w domu. Gotowe ćw iczenia 
można znaleźć w książkach lub na pły-
tach, które warto odsłuchiwać i w yko-
ny wać na bieżąco. Ćw iczenia pomagają 
w w yciszeniu uporczy w ych myśl i i sta-
nów lękow ych. Zostało potw ierdzone 
empir ycznie, że ich regularne prakty-
kowanie pomaga nie tylko poczuć się 
lepiej, a le i pomóc sobie w sytuacjach 
kr yzysow ych przy napadach paniki czy 
sytuacjach si lnie stresujących. Meto-
da mindfulness jest w ykorzysty wana 
w coraz szerszy m zakresie schorzeń, 
a nawet w rozwoju myślenia twórczego 
i kreaty w nego, w ięc na pew no warto 
zwrócić na nią uwagę.

CZ AS NA ZMIANĘ 
Istnieje jeszcze w iele form tera-

pi i a lternaty w nej, które są skuteczne 
i pomogły niejednemu człow iekow i. 
Wiele z nich jest już od lat stosowane 
za granicą. U nas w kraju obecnie są 
odkr y wane i coraz częściej stosowane.  
Zooterapia, aromatoterapia, lasote-
rapia i w iele innych, które czekają na 
odkr ycie. Warto znaleźć te najbar-
dziej pomocne i zacząć je rea l izować 
w swojej codzienności. Dobre zmiany 
w prowadzamy podczas pracy nad sobą, 
która odby wa się każdego dnia, nie tyl-
ko na terapi i , będącej dobr y m począt-
k iem na drodze osobistego rozwoju. 
Gdy jesteśmy w trudnej sytuacji ,  może 
to w ydawać się niemożl iwe, wtedy 
jednak warto zrobić ten najtrudniejszy 
pier wszy krok. Udać się do specja l isty. 
K ażda zmiana potrzebuje czasu i nic 
nie w ydarzy się od razu, a le specja l ista 
pomoże nam przejść przez ten proces. 
Zachęcam Was do zarezer wowania 
w now y m roku w iększej i lości czasu na 
zadbanie o siebie.

AR TETER APIA
 Szczególnie pomocne są a lter-

naty w ne metody odziały wań, zwłasz-
cza poprzez sztukę, gdyż jest nam 
bl iska i możemy spotkać ją w zw ykłej 
szarej codzienności. Tutaj naprzeciw 
potrzebom człow ieka zmagającego się 
z trudnościami zaburzeń psychicznych 
w ychodzi arteterapia. Jest to oddziały-
wanie poprzez sztukę  w celach leczni-
czych lub w celu indy w idualnego roz-
woju. Ta terapia a lternaty w na ma w iele 
form, zaczy nając od sztuk w izualnych: 
malarstwa, r ysunku, lepienia z g l iny 
poprzez f i lmoterapię, muzykoterapię, 
dramaterapię czy choreoterapię. K ażdy 
może znaleźć w niej coś d la siebie. Jak 
w iadomo sztuka jest i będzie częścią 
naszego życia. Dzięki jej różnorodno-
ści każdy ma szansę znaleźć coś d la 
siebie. Korzystając z  tej formy oddzia-
ły wań możemy przeby wając w domu, 
indy w idualnie prowadzić własną 
auto-arteterapię. Najlepiej jest robić to 
w konsultac ji ze swoim terapeutą lub 
uczęszczać na zajęcia zorganizowane 
w grupie. Dobrą w iadomością jest to, 
że arteterapia staje się coraz bardziej 
powszechna i w ielu terapeutów korzy-
sta z niej w swoich gabinetach pod-
czas indy w idualnych spotkań. Coraz 
szersze zastosowanie ma ona rów nież 
w pracy k l inicznej z pac jentami psy-
chiatr yczny mi. 

MINDFULLNES
 Jedną z bardzo ciekaw ych form 

pomocy osobom ży jący m pod duży m 
napięciem w stresow ych sytuacjach, 
a le tak że ty m, którzy bor ykają się 
z depresją, są techniki "mindfulness,, 
które są całkow icie arel ig ijne, czyl i nie 
odwołujące się do żadnych w ierzeń. 
W praktyce można je określ ić jako 
ćw iczenia oddechu, skupiania uwagi 
i powracania do chw i l i obecnej. Można 

Rozwojowy koncept 
Gabriela Suchecka



OWOCE DZIAŁANIA MIARĄ SUKCESU
Szczególnym zjawiskiem związanym 

z planowaniem czasu jest fakt, że pomimo 
szczytnych celów zarysowanych na przygo-
towanym planie tygodnia, wielu z nich nie 
udaje się zrealizować. Dzieje się tak z kilku 
powodów. Na początku drogi z planowa-
niem czasu wierzymy, że motywacja do 
zmiany swojego życia jest wystarczająca, 
a tak po prostu nie jest. Drugim popular-
nym powodem porażki jest nakładanie 
sobie zbyt wysokich wymagań. Kosztem 
efektywności działania, stawiamy na 
efektowność i realizujemy mnóstwo zadań, 
których realizacji należałoby zaniechać lub 
które powinno się ograniczyć. 

Dobrym wyznacznikiem czy plan 
jest dostosowany do naszych możliwości 
jest procent zrealizowania zadań (na oko, 
bez głębokiej analizy, 80% zrealizowanych 
zadań to dobry wynik) oraz nasze samo-
poczucie. Zmęczenie, rozdrażnienie, ból 
głowy mogą sugerować, że na ten moment 
wymagamy od siebie za dużo oraz że nasza 
codzienność jest zbyt zapełniona. Osiągając 
zaś 100 % efektywności otrzymujemy jasny 
sygnał, że istnieje możliwość udoskonalenia 
wykorzystania naszego czasu.

ROZWÓJ JAK TRENING
Rozwój jest ćwiczeniem mózgu i pa-

trząc na ten niezmiernie ważny organ jak na 
mięsień, można sformułować analogię, że 
zanim będzie w stanie podnieść olimpijski 
ciężar życiowego sukcesu potrzebuje on 
treningu, spokojnego i przemyślanego. 
Planowanie czasu jest nawykiem i w oparciu 
o właściwe wzorce staje się dźwignią 
osobistego sukcesu. Przydatną wiedzę na 
temat codziennego funkcjonowania można 
znaleźć w pozycji “Siła nawyku” Char-
les’a Duhigg’a, którą serdecznie polecam. 

Powyższe obserwacje podpieram do-
świadczeniem samodzielnego życia, pracy 
zawodowej, angażowania się w działalność 
harcerską, życie wspólnoty, realizowanie 
pasji i regularny sport, a jednocześnie nie 
narzekam na niedobór czasu na rozrywkę, 
życie towarzyskie i podejmowanie nowych 
wyzwań, a jednym z nich jest między innym 
ten artykuł. Zachęcam Cię, drogi Czytelni-
ku, abyś Ty też zaczął już dzisiaj dbać o swój 
czas. Przy odpowiednim przygotowaniu 
i wytrwałości efekty są gwarantowane! 

(na przykład praca) umieszczamy je 
w planerze tygodnia jako pierwsze. 
Dobrym pomysłem będzie zastosowa-
nie koloru czerwonego, aby podkreślić 
ich statyczność. Następnym krokiem 
będzie dodanie do kalendarza zajęć 
ważnych i pilnych na nadchodzący 
tydzień. Trzecim etapem jest dodanie 
zajęć ważnych. W praktyce planowania 
czasu często pomijane są sprawy, które 
wydają się być całkowicie oczywiste, jak 
na przykład posiłki, a należy brać je pod 
uwagę, ponieważ są ważną składową 
naszego czasu w ciągu dnia. Zamknię-
ciem planowania będzie dodanie 
szczególnych, bo wartych odnotowania, 
zajęć związanych z rozrywką. 

Takie podejście pomoże nam unik-
nąć pominięcia ważnych dla nas spraw, 
jednocześnie obrazując możliwości 
czasowe w poszczególnych dniach ty-
godnia. Sprawy które wykraczają poza 
tydzień należy zaplanować w planerze 
rocznym, najlepiej opartym o miesiące. 
Organizacja wypoczynku, studia i inne 
długoterminowe projekty nie dają się 
zamknąć w siedmiu dniach i te należy 
planować z większym wyprzedzeniem.

Powyższy sposób ma tą zaletę, że 
daje szerokie spojrzenie na aktywności 
życiowe i dość klarownie przedstawia 
ilość czasu, którą można przeznaczyć 
na doskonalenie się lub inny ważny 
dla nas cel. Stres związany z obawą 
niepodołania terminom jest mniejszy. 
ponieważ wiemy, co i kiedy będzie 
zrobione. 

Jest wielu zwolenników plano-
wania dziennego, jest to narzędzie 
wykorzystujące tą samą logikę postę-
powania, ale wymagające większego 
nakładu czasu, bowiem należy każdego 
dnia rano lub wieczorem zaplanować 
nadchodzące 24 godziny. Mogłoby się 
wydawać, że w takim razie planowa-
nie z wyprzedzeniem miesiąca będzie 
rozsądniejsze niż tygodniowe, ale takie 
podejście ma pewien mankament. 
Trzydzieści dni to bardzo dużo czasu 
i występuje dużo zdarzeń losowych 
wpływających na sposób spędzania cza-
su. Dokładne planowanie wiązałoby się 
z koniecznością nanoszenia poprawek, 
co byłoby ponownym wykonywaniem 
tej samej pracy.

Podążając za tą myślą warto 
sięgnąć po narzędzia, które po-
mogą uporządkować codzienną 
bieżączkę spraw i pozornie ma-

gicznie sprawią, że będziemy mieli 
więcej czasu, mniej na głowie i więcej 
w portfelu, bo czas to pieniądz i na-
sze najważniejsze aktywo. 

PORZĄDKI W PLANERZE CZASU
Z pomocą przy usystematyzowaniu 

codziennych zajęć przychodzi Stephen 
R. Covey w książce “Siedem nawyków 
skutecznego działania.” 

Jako jeden z nawyków autor proponu-
je, aby robić najpierw to, co najważniejsze. 
Subiektywnie każdy z nas to robi, ale 
obiektywnie ulice nie są przepełnione ludź-
mi sukcesu. Skuteczne działanie wymaga 
od nas, abyśmy priorytet działania prze-
nieśli do spraw, które mają istotny wpływ 
na nasze życie i wykonywali je w pierwszej 
kolejności. 

Autor książki zaleca, aby dokonać 
analizy codziennych zajęć w oparciu o na-
stępujący schemat:

Pilność wskazuje jak istotne jest 
wykonanie zadania w perspektywie czasu, 
zaś ważność mówi o wadze wpływu 
wykonania zadania na nasze życie. 
Każde z naszych zajęć można umieścić 
w jednej z ćwiartek. Po szczegóły odsyłam 
do książki.

Podzielenie zadań według zapropono-
wanego narzędzia jest dobrym pierwszym 
krokiem do świadomego planowania swo-
jego kalendarza. Planowanie czasu można 
przeprowadzać w oparciu o plan dnia, ty-
godnia, lub dłuższy okres czasu. W moim 
przekonaniu, opartym o doświadczenie 
i literaturę tematyczną, optymalne jest 
planowanie z wyprzedzeniem tygodnia.

PRZEJDŹMY DO PRAKTYKI
Powyższe podejście materializuje 

się w następujący sposób. Znając swoje 
obowiązki, które są ściśle związane 
ramami czasowymi w ciągu dnia 

Planowanie czasu jest narzędziem stosowanym przez każdego człowieka sukcesu. Co cieka-
we, to właśnie planowanie pomaga podnosić wartość naszego działania i osiągać sukces, a nie 
sukces skłania nas do rozpoczęcia planowania swoich poczynań.

Zadbaj o swój czas

                                  PILNE          NIEPILNE 
    WAŻNE
NIEWAŻNE

Rozwojowy koncept 
Patryk Puławski
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Podsumowując, projekt "Dowie-
dzSię!" został zrealizowany z powo-
dzeniem i przyczynił się do promocji 
idei wolontariatu i zaangażowania 
społecznego wśród młodzieży. Całość 
działań miała pozytywny wpływ na 
promocję tych idei wśród młodych lu-
dzi w Polsce. Warto zauważyć, że choć 
w kraju istnieje wiele organizacji poza-
rządowych działających na rzecz dzieci 
i młodzieży, to jednak młodzi Polacy 
niechętnie angażują się w działalność 
społeczną. Projekt "DowiedzSię!" 
stanowił więc ważny krok w promo-
waniu wolontariatu i zaangażowania 
społecznego wśród młodzieży.

2. Stworzenie i premiera filmu 
pokazującego historie i działal-
ność młodzieżowych organizacji

pozarządowych. Fabuła filmu 
przedstawia młodych bohaterów 
różnych okresów z historii Polski. 
Wszystkich łączy fakt – pomi-
mo młodego wieku - wytrwałej 
aktywności społecznej, której 
celem jest społeczeństwo. Całość 
opiera się o niezwykle popular-
nym w ostatnich latach formacie 
jakim są tzw. rolki. Film dostępny 
jest na platformie YouTube na 
kanale Fundacji Inicjatyw Mło-
dzieżowych.

3. Została stworzona seria 
podcastów, w której zaprosze-
ni przedstawiciele organizacji 
pozarządowych opowiadać 
o działaniach swojej organizacji, 
propagować ideę włączania się 
w wolontariat. W ramach projek-
tu powstało 8 takich materiałów. 
Jednymi z ich tematów była rola 
polityki młodzieżowej w NGO, 
zasoby ludzkie w organizacjach 
młodzieżowych czy zaanga-
żowanie młodych w politykę. 
Wszystkie materiały są dostępne 
na platformie YouTube na ka-
nale Fundacji Inicjatyw Mło-
dzieżowych.

Niestety według badań CBOS 
z 2018 roku nie przekłada się to 
na zaangażowanie społeczne. 
Jedynie 45% Polaków w grupie 

18-24 jest zaangażowana w działal-
ność społeczną, a w grupie 25-34 to 
zaledwie 35%. Oznacza to, że przed 
całym sektorem organizacji pozarzą-
dowych jeszcze bardzo dużo pracy do 
wykonania, aby efektywnie promo-
wać ideę wolontariatu i prowadzić ak-
tywną politykę informacyjną. Dlatego 
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych 
postanowiła wyjść z inicjatywą pro-
jektu, który zajmie się tym obszarem. 
Tak powstało "DowiedzSię!".

Projekt miał na celu promować 
szczególnie wśród ludzi młodych idee 
wolontariatu i zaangażowania na 
rzecz społeczeństwa i został podzielo-
ny na kilka działań:

1. Przygotowanie i przeprowadze-
nie 5-dniowego szkolenia z zakresu 
prowadzenia aktywnej polityki 
informacyjnej przez przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Poziom 
wiedzy uczestników był sprawdzany 
poprzez ankiety przeprowadzane 
przed i po zakończeniu projektu. 
Dodatkowo każdy z uczestników 
po szkoleniu otrzymał w formie 
dokumentu pakiet dobrych praktyk 
dotyczący polityki informacyjnej.

Niemal połowa (48%) z funkcjonujących organizacji pozarządowych działa na rzecz dzieci lub 
młodzieży, co wynika ze  wskazań raportu: "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Pol-
sce 2015" przygotowanego przez Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

DowiedzSię!
Fundacja 

Daniel Juszko
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Te wszystkie działania nie 
mogłyby się odbyć, gdyby nie 
wsparcie Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Społeczeń-
stwa Obywatelskiego. Dzięki 
dofinansowaniu możliwe było 
zrealizowanie działań na najwyż-
szym poziomie, zapewniając or-
ganizatorom odpowiednie środki 
na organizowane wydarzenia - 
między innymi na zakup warto-
ściowych nagród dla uczestników 
konkursu. Dziękujemy za okaza-
ne wsparcie oraz możliwość doło-
żenia swojej cegiełki do wzmoc-
nienia potencjału społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. 

najpiękniejsze kartki świąteczne, 
dekoracje oraz szopki bożona-
rodzeniowe. Ponadto w ramach 
zrealizowanego projektu klubo-
wicze uczestniczyli w 3-dniowym 
obozie Klubu pozwalającego nie 
tylko na wspólne spotkanie oraz 
networking, ale również pod-
niesienie swojej wiedzy poprzez 
zrealizowane zajęcia i warsztaty. 
Jednym z ważnych wydarzeniem 
w ramach projektu była gala 
podsumowująca działania Klubu 
Lidera Rzeczypospolitej, w ra-
mach której zostały docenione 
osoby, które na co dzień angażują 
się w działania klubu. 

O d 2018 roku klubowicze, 
którzy są w większości 
absolwentami projektów 
fundacyjnych, dzięki 

zaangażowaniu w jego działal-
ność mogą aktywnie podejmo-
wać m.in. lokalne inicjatywy na 
rzecz społeczeństwa, jak również 
rozwijać się poprzez coroczne 
zjazdy klubu. Rok 2022 był dla 
nich bardzo aktywny, ponieważ 
zorganizowano wiele cennych 
inicjatyw na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego, angażując w nie 
szereg różnych grup społecznych 
- harcerzy, dzieci oraz młodzież, 
jak również dorosłych. 

Do najciekawszych inicjatyw 
zorganizowanych w 2022 roku 
możemy zaliczyć m.in. kon-
kurs dla dzieci i młodzieży „63 
Dni Chwały”, upamiętniający 
78. Rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskie. Konkurs był 
skierowany do dzieci i młodzieży 
z mazowieckich szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawowych. 
W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 250 młodych adeptów 
sztuki. Ponadto w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia zostało 
zorganizowanych wiele inicjatyw 
mających na celu ukazanie pięk-
na polskiej tradycji świątecznej. 
To m.in. konkursy plastyczne na 

Fundacja 
Michał Gratkowski

Klub Lidera Rzeczypospolitej
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prace silnie się zaangażował. Nie 
przeszkodziło mu to w żadnym razie 
w pozostaniu aktywnym na niwie 
lokalnej. Współzakładał wówczas 
spółdzielnię rolniczą, ochotniczą 
straż pożarną, angażował się w sto-
warzyszenie obronne i koło rolnicze 
oraz działał w samorządzie regional-
nym. Jednocześnie pamiętać należy, 
że równolegle z całą tą działalnością 
gospodarował on własnym mająt-
kiem w Klicach… i to zyskownie, gdyż 
musiał utrzymać siebie, swoją ro-
dzinę oraz finansować przynajmniej 
część aktywności w sferze publicznej.

BY ZMIENIĆ ŚWIAT, ZACZNIJ OD 
SWOJEGO DOMU

Ten krótki szkic określić by 
można stwierdzeniem „przez lokal-
ność do centralności”. Po dziś dzień 
Bojanowski pozostaje przykładem 
człowieka idei oraz czynu, a nie słów. 
Rozumiał on, że bez zadbania o dobro 
własnej małej ojczyzny zaangażo-
wanie w sprawy ogólnokrajowe nie 
będzie miało większego sensu. Jego 
szeroką aktywność należy widzieć 
poprzez tę regionalną działalność. 
Zapewniła mu ona szacunek stron-
nictwa politycznego oraz okolicy 
i umożliwiła późniejsze polityczne 
wybicie się oparte nie tyle na sile 
jego obozu światopoglądowego, co na 
poparciu powiatu ciechanowskiego. 
Jednocześnie jest on wzorem ofiarno-
ści, bowiem działalność publiczna nie 
była dla niego źródłem kariery ani 
zysków, ale formą służby ogółowi, 
która to postawa pozostaje godna 
naśladowania aż po dzień dzisiejszy.
znać też dla ciekawej perspektywy 
spojrzenia na konflikt jakim była 
I wojna światowa – z unikalnej per-
spektywy sztuki, zwłaszcza baletu 
i kultury.

Bohater drugiego planu – rzecz o  
Michale Ignacym Bojanowskim

NIEUSTAJĄCA PRACA
Od najmłodszych lat Bojanow-

ski łączył zaangażowanie w rozwój 
rolnictwa, skupione głównie na 
okolicach powiatu ciechanowskiego, 
z aktywnością w sferze politycznej. 
Ukończył studia na uczelni agrono-
micznej, po których razem z przyja-
ciółmi gospodarował w majątku we 
Wrogocinie. Bardzo demokratyczny 
sposób zarządzania, połączony 
z prowadzeniem wśród ludu nie-
autoryzowanej przez władze pracy 
oświatowo-wychowawczej, skończył 
się zresztą dla nich półroczną odsiad-
ką, która na szczęście nie stłumiła 
zacięcia Bojanowskiego do działania. 
W następnych latach organizował 
on i dbał o szczególnie bliskie jego 
sercu kółka rolnicze (w ciągu 11 lat 
miał założyć ich aż 47), wchodził 
w skład towarzystw kredytowych, 
towarzystw ubezpieczeń rolnych, 
towarzystw ubezpieczeniowych, 
organizacji oświatowych czy spółek 
rolniczych, w których zazwyczaj 
zajmował eksponowane stanowiska. 
Ogrom pracy organicznej nie prze-
szkadzał mu jednocześnie działać 
politycznie, czego przykładem może 
być spowodowanie wprowadzenia do 
urzędów w gminie Grudusk języka 
polskiego podczas rewolucji 1905 
roku (związane z tym zagrożenie 
aresztowaniem przypłacił koniecz-
nością czasowej ucieczki za granicę) 
czy wybór na posła do II Dumy 
(parlamentu Imperium Rosyjskiego). 
Do III Dumy nie kandydował, gdyż 
praca w kraju była dla niego ważniej-
sza niż kariera polityczna. W latach 
Wielkiej Wojny nieustannie zasiadał 
we władzach lokalnych organizacji 
samopomocowych, a czasy powojen-
ne przyniosły szczyt jego działalno-
ści politycznej w postaci podwójnego 
wyboru do parlamentu, w którego 

Z Michałem Ignacym Boja-
nowskim, ziemianinem oraz 
działaczem społeczno-po-
litycznym z przełomu XIX 

i XX wieku, zetknąłem się czystym 
przypadkiem - podczas lektury 
pracy licencjackiej mojego kolegi. 
Pojawia się on tam we wdzięcznej 
roli ojca, epizodycznie wspomnia-
ny na jednej stronie, jednak jego 
życie stało się ciekawym przed-
miotem moich badań, a on sam 
mym towarzyszem przez kilka 
kolejnych miesięcy. Po głębszym 
poznaniu jego osoby zdumiałem 
się skalą jego zaangażowania 
w życie publiczne, niespożytą 
energią jaką się przy tym wykazy-
wał i zrozumieniem, że tak często 
niedoceniana codzienna ciężka 
praca jest podstawą budowania 
dobra wspólnego.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO POLITYK
Podając garść encyklopedycz-

nych informacji o Bojanowskim 
zapewne zetknęlibyśmy się ze 
sformułowaniem w rodzaju poseł 
do II Dumy, poseł na Sejm Ustawo-
dawczy, senator I kadencji, członek 
Rady Naczelnej Ligi Narodowej, 
działacz społeczno-gospodarczy. 
Takie zwięzłe zestawienia są bez 
wątpienia cenne, jednak z powodu 
koniecznej selekcji podawanych in-
formacji ucinają one wiele, a czasa-
mi nawet zdecydowaną większość 
istotnej działalności danej postaci. 
Bo cóż w zasadzie znaczy określe-
nie działacz społeczno-gospodar-
czy? W zestawieniu z wcześniej 
wymienionymi funkcjami brzmi 
jak wymieniona dla porządku sfera 
aktywności. Nic bardziej mylnego 
– dla bohatera tego tekstu było to 
podstawą życia.

Oni mieli Koncept 
Wojciech Bielski

„Oni mieli Koncept”
  

to nowy stały dział Magazynu Aka-
demickiego, w którym autorzy przy-
bliżać będą czytelnikom zapomnia-
ne lub mniej znane, ale jednocześnie 
wybitne postaci z historii Polski, 
których postawa i podejmowane 
inicjatywy mogą stanowić inspirację 
dla ambitnych i zaangażowanych 
społecznie młodych Polaków.

Klub Lidera Rzeczypospolitej
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duchowych przewodników narodu. 
Rozwijała się również działalność 
demokratycznych działaczy nie-
podległościowych, którzy dążyli do 
walki czynnej. Możemy wówczas 
mówić o dwóch kształtujących się 
ugrupowaniach – tzw. „białych”, czyli 
dążących do zmian wolnościowych le-
galną drogą ewolucyjną i legalną oraz 
czerwonych, dążących do powstania 
i natychmiastowego przejęcia władzy.

W latach 1860-1862 w Warszawie 
odbyły się liczne manifestacje pa-
triotyczne, które zaostrzyły stosunki 
polsko-rosyjskie w stolicy. Podczas 
jednych z nich śmierć poniosło 5 osób, 
które w bardzo krótkim czasie stały 
się symbolem rosyjskiego okrucień-
stwa i miłości do ojczyzny – mowa tu 
oczywiście o tzw. „5 poległych”. Od 
dnia ich śmierci ziemie polskie zaczę-
ły zalewać ulotki z ich przedstawie-
niem i inne patriotyczne „akcesoria”. 
Kobiety zaczęły nosić czarne stroje 
- znak żałoby narodowej. 8 kwietnia 
1861 na placu zamkowym w Warsza-
wie doszło do masakry protestujących 
z rąk rosyjskich kozaków, co echem 
odbiło się w zachodniej prasie.

Tworzyć zaczęły się wówczas 
struktury organizacyjne i ruchy 
spiskowe. Do konspiracji przeszli 
również „Biali”.

Spodziewając się wywołania przez 
spiskowców powstania i pragnąc za 
wszelką cenę mu zapobiec, nastawio-
ny konserwatywnie i pragmatycznie 
oceniający skutki zrywu naczelnik 
rządu Królestwa - margrabia Wie-
lopolski zarządził pobór rekruta na 
podstawie imiennej listy, głównie 
młodzieży męskiej z miast i miaste-
czek najbardziej zaangażowanych 
w ruch narodowy. Paradoksalnie 
przyśpieszyło to datę zrywu, na który 

NOC STYCZNIOWA
 W dziejach naszego narodu 

wiele było chwil chwalebnych i rado-
snych, jak również tych przepełnia-
jących poczuciem klęski. Tożsamość 
narodowa budowana jest wszakże 
na obu tych elementach. Trudne 
doświadczenia z dziejów narodu 
budują jego jedność, pokazują siłę 
przetrwania - za przykład niech po-
służy rozbrzmiewająca echem tragedii 
dla narodu czeskiego bitwa na Białej 
Górze z 1610 roku, w następstwie 
której ówczesna „czeskość” zamarła, 
a dzisiaj jest uznawana za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w budowaniu 
wśród naszych sąsiadów poczucia 
przynależności do narodu.

 Wraz z zaborami w mental-
ności kręgów społecznych identyfiku-
jących się jako „Polacy” nastała długa 
zima. Kolejne pokolenia przepełnione 
żalem za czyny swoich przodków, któ-
rzy doprowadzili do straty ojczyzny, 
żyły dla marzenia, jakim były wolność 
i niepodległość. W związku z tym 
schyłek wieku XVIII i wiek XIX prze-
pełnione są wieloma powstaniami 
narodowymi: począwszy od kościusz-
kowskiego, listopadowego, krakow-
skiego aż po ostatnie - styczniowe.

 W 2023 roku przypada 
160 rocznica tego zrywu. Portale 
o tematyce historycznej i popular-
nonaukowej najprawdopodobniej 
ponownie zadadzą sobie pytanie, czy 
było warto. Powstanie to wszakże 
obarczone jest łatką jednego z naj-
bardziej nieprzemyślanych i tragicz-
nych w skutkach. Nie stoi to jednak 
na przeszkodzie, aby odgrywało 
znaczącą rolę dla polskiej tożsamości 
narodowej od początku XX wieku.

 Gdy pomyślimy o polskości, 
bardzo często zaczynamy myśleć 

o epoce romantyzmu - na jednym 
wdechu jesteśmy w stanie wymienić 
dzieła Mickiewicza, Słowackiego 
czy Norwida. I połowę XIX wieku 
zwykliśmy określać wiodącą dla tego 
okresu w literaturze - politycznie był 
to czas zaostrzonych działań dyplo-
matycznych w kraju i na emigracji, 
powstań i kolejnych prób ich wywo-
ływania, utarczek o kształt przyszłej 
Polski. Młodzi dorośli, do których 
docierały wieści o tych kwestiach, 
czuli się zainspirowani do aktywnej 
działalności na rzecz niepodległości. 
Niektórzy z nich starzeli się, ciągle 
mając rozpalone od politycznego 
entuzjazmu głowy oraz serca gotowe 
do walki. Gdy nadarzyła się stosowna 
okazja, tworzenie przez nich podwa-
lin pod decydujący zryw było tylko 
kwestią czasu.

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA
 Warto w tym momencie 

przyjrzeć się szerzej genezie wypad-
ków z roku 1863.

Po klęsce powstania listopadowe-
go działalność spiskowa w Królestwie 
Polskim zamarła. Pomimo aktywnych 
działań na emigracji potrzeba było 
kilku lat, aby polska opinia publiczna 
w kraju ponownie się ożywiła. Po-
datny pod to grunt przyniosła wojna 
krymska, toczona w latach 1853-56. 
Druzgocąca porażka Rosji w starciu 
z zachodnią koalicją i niespodziewany 
brak austriackiej interwencji przynio-
sło swego rodzaju rozluźnienie, które 
napełniło mieszkańców Królestwa 
nową nadzieją. Działanie rozpoczęło 
Towarzystwo Rolnicze, które pracując 
nad zagadnieniem uwłaszczenia 
chłopów jednoczyło ziemian. Człon-
kowie Towarzystwa uważali się za 

Najpiękniej przegrywać

Koncept z przeszłości 
Katarzyna Kotowska
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Najpiękniej przegrywać
spiskowcy nie byli jeszcze gotowi.

Skutki powstania umocniły pol-
ską martyrologie - dziesiątki człon-
ków oddziałów i osób je wspierających 
przebyło długą drogę na odległą 
Syberię aby odbyć swoją surową karę. 
Część z nich nigdy nie zobaczyła 
z powrotem ojczystej ziemi. Konfi-
skata majątków dopełniła zmianę 
stosunków społecznych, pośród której 
kończyła się trwająca wiele dekad 
deklasacja średniej szlachty. Prze-
prowadzone naprędce uwłaszczenie 
przyczyniło się do szybkiego rozdrob-
nienia na wsi wiejskiej i popchnęło 
chłopów, dla których brakło ziemi, do 
emigracji wewnętrznej i zagranicznej. 
Gwałtownie zmieniać zaczęły się więc 
struktury społeczne.

„ŻYWIĄ Y BRONIĄ”
W 1861 w Rosji zniesiono 

pańszczyznę. Pomimo tego, że nie 
objęto nią ziem polskich, chłopi 
z Królestwa również masowo zaczęli 
odmawiać jej wykonywania, dotarła 
do nich bowiem wieść, że car ją zniósł. 
Przeistoczyło się to w plotki funkcjo-
nujące i wykorzystywane przez stronę 
rosyjską. Chłopi podnieśli bunt, który 
został stłumiony. Brak wsparcia 
chłopów przez ziemiaństwo utrudnił 
ich późniejszy udział w powstaniu. 
Rolę ludu przewidzieli spiskowcy, 
którzy wysyłali agitatorów na wieś, 
aby edukowali chłopów i zachęcali ich 
do wsparcia powstania. Jak poda-
ją źródła, początkowy entuzjazm 
ludności włościańskiej był spory. Nie 
został jednak należycie wykorzysta-
ny. Ze względu na niskie możliwości 
wyekwipowania oddziałów, znaczną 
część chłopów odsyłano z powrotem 
do domu. Ci którzy zostali nie potrafi-

li walczyć i nawet pomimo podstawo-
wego przeszkolenia w oddziale, nadal 
nie zwiększali jego siły bojowej. Część 
chłopów była także rozczarowana co-
raz częstszymi porażkami i nieudol-
nością swoich dowódców. Inni bali 
się represji. Ostatecznie rząd rosyjski 
wydając ukaz uwłaszczeniowy dla 
chłopów z “Kraju Nadwiślańskiego” 
pozbawił powstańców znaczącego 
wsparcia. 

W walki zaangażowali się nie tyl-
ko chłopi z zaboru rosyjskiego. Znamy 
przypadki kilku postaci pochodzenia 
chłopskiego z zaborów pruskiego 
i austriackiego, które na własną 
rękę przekraczały granicę z Króle-
stwem Polskim w celu dołączenia do 
oddziałów powstańczych. Wśród nich 
szczególnie wsławili się Jan Ciszek 
z Czarnego Dunajca w Galicji i Marcin 
Rembacz ze wsi Szczurowa. 

UPAMIĘTNIENIE W DWUDZIESTOLE-
CIU MIĘDZYWOJENNYM

 Powstańcy styczniowi sta-
nowili wzór patriotów dla ojców pol-
skiej niepodległości - dość powiedzieć, 
że Józef Piłsudski spróbował swoich 
sił w piśmiennictwie historycznym, 
pisząc książkę na jego temat. Roman 
Dmowski z kolei surowo oceniał po-
wstanie za wykrwawienie się kwiatu 
polskiej młodzieży i opóźnienie 
uzyskania niepodległości. Weterani 
roku 1863 z honorami byli czcze-
ni w II Rzeczypospolitej na miarę 
dzisiejszych obchodów, w których 
szczególnie honorujemy powstańców 
warszawskich i innych żołnierzy 
podziemia. Powstańczy duch, żałoba 
narodowa, wizja słabo uzbrojonych 
oddziałów idących walczyć z o wiele 
silniejszym wrogiem, romantyzowa-

nie walki partyzanckiej i ponura bra-
terska melodia oddziałów wypełnia-
jąca polskie lasy w połowie XX wieku 
- wszystkie te kwestie ukształtowane 
były przez cień powstania, w którego 
pamięci wychowywane były pokole-
nia, które ginęły za ojczyznę w czasie 
II Wojny Światowej i powstania anty-
komunistycznego.

ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI I WRONY
Ile zostało z roku 1863 w polskiej 

duszy? Powstanie styczniowe zdefinio-
wało tendencję do heroicznych, może 
nie do końca przemyślanych czynów 
w słusznej sprawie. Ofiarowanie swo-
jego życia Polsce przez powstańców 
wydawać się mogło postawą godną na-
śladowania – wydarzenie to wytworzy-
ło duchową konieczność zdolności do 
poświęceń, która szczególnie wywarła 
wpływ na młodzież, której wejście 
w dorosłość przypadło na czas II Woj-
ny Światowej. Postawy wydające się 
być skutkiem inspiracji powstaniem 
możemy odnaleźć także w czasach 
komunizmu – strajkach i organizacjach 
tajnych. Jednością z powstańcami jest 
także nieufność wobec władzy – pew-
ne bycie w opozycji do rządzących nie-
zależnie od aktualnej opcji politycznej 
jest ważnym elementem tożsamości 
naszego narodu. 

Nie nauczyliśmy się na błędach 
powstańców, że podziały w społe-
czeństwie nie przyniosą nam nigdy 
upragnionych celów. Praca na rzecz 
ojczyzny jest bowiem czynnością 
zbiorową. Biorąc z nich przykład 
powinniśmy stale marzyć o pięk-
nej przyszłości kraju, jednocześnie 
budując ją z szacunkiem i otwarciem 
na zgodę z pozostałymi członkami 
naszego narodu.
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Nieznajomi czy znajomi?

Koncept na książkę i film 
Gabriela Suchecka 

ROBI WRAŻENIE
Polskie kino komediowe znane 

jest ze sztampowych opowie-
ści romantycznych. Oczywiste 
rozwiązania i podobna obsada 
sprawiają, że filmy te nie cieszą 
się zbyt dobrą opinią. Na prze-
kór utartej konwencji powstał 
komediodramat „(nie)znajomi”, 
który cieszy się bardzo pozytyw-
nym odbiorem dzięki świetnemu 
wykonaniu i przełamaniu sche-
matu polskiej komedii. Reżyserem 
filmu jest wielokrotnie nagradza-
ny Tadeusz Śliwa. Przyglądając 
się twórczości artysty można 
zauważyć, że zwraca on uwagę na 
detale, a jego prace charakteryzu-
ją się klimatem oddziaływującym 
na emocjonalność widza. I choć 
swoją działalność opiera głównie 
na tworzeniu krótkometrażowych 
filmów, to jednak „(nie)znajo-
mi” są świetnie dopracowaną 
ekranizacją, w której widać rękę 
utalentowanego i doświadczone-
go artysty. 

POŻYCZONE NIE KRADZIONE
„(nie)znajomi” to film, który 

powstał na podstawie włoskiego 
oryginału „Dobrze się kłamie 
w miłym towarzystwie”. Polska 
wersja jest wiernym odwzorowa-
niem oryginału, co wśród widzów 

wywołuje zróżnicowane emocje. 
Jedni uważają, że remake taki 
właśnie ma być, a inni twierdzą, 
iż naszym rodakom zabrakło 
wyobraźni i chęci do własnych 
interpretacji. Jest to kwestia 
sporna, lecz jednego nie moż-
na „(nie)znajomym” odmówić, 
a mianowicie że film świetnie 
zaadaptowano do naszej kultu-
ry. Dialogi aktorów są płynne 
i interesujące, a postacie stwo-
rzone specjalnie z myślą o róż-
norodności naszej społeczności. 
Film przedstawia typowe życie 
klasy średniej w naszym kraju 
i powszechnie znane archetypy 
matki polki, zajętych rodziców 
czy też mężczyzn macho. Śle-
dząc kolejne wydarzenia fabuły, 
z łatwością możemy dostrzec, 
kogo reprezentują poszczególne 
postacie i tym samym rozwa-
żać różne interpretacje utworu. 
Moją szczególną uwagę zwróciła 
Maja Ostaszewska wcielająca się 
w rolę Anny. Monolog odegrany 
przez nią w apogeum akcji fi lmu 
był poruszający i zapierał dech 
w piersiach. Archetyp matki 
polki, zatroskanej o wszystkich 
wokoło, dużo bardziej niż o samą 
siebie, zdaje się być bardzo 
autentyczny w jej wykonaniu, 
a także nadal aktualny w naszym 
społeczeństwie. 

(NIE)ZNAJOMI 
REŻ. TADEUSZ ŚLIWA, 103 MIN, 
PROD. POLSKA

fot.telem
agazyn.pl

Jak wiele tajemnic kryje się w telefonie przeciętnego człowieka? Czy będąc z przyjaciółmi jesteśmy 
w pełni sobą? Te i inne pytania stawia przed oglądającymi film „(nie)znajomi”, który chciałabym zapre-
zentować w styczniowej recenzji.
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dostrzegamy jak łatwo przychodzi 
nam udawanie, które z czasem 
staje się naszą codziennością. 
Przekaz ten jest dość oczywisty 
i czytelny dla przeciętnego widza, 
ale dzięki różnorodnym środkom 
wyrazu, które są niezbędne do 
stworzenia całego dzieła, możemy 
dostrzec wiele ukrytych znaczeń, 
które dla bardziej wymagających 
odbiorców stworzą możliwość 
głębszego spotkania ze sztuką.

do włoskiej wersji. Na opinie dotyczącą 
ekranizacji mogła wpłynąć również 
promocja w której wziął udział Dawid 
Podsiadło, wypowiadając się przedpre-
mierowo o filmie, a także umieszczając 
subtelne zapowiedzi w teledysku poja-
wiającej się w tamtym czasie piosenki 
„Najnowszy klip”. Wielu internautów 
jasno pisze o tym, że to właśnie piosen-
karz zachęcił ich do udania się do kin. 
Sprawiło to, że zarówno film, jak i pio-
senka zyskała dużo więcej odbiorców.

FILM, KTÓRY MOŻNA ZOBACZYĆ 
WIELE RAZY

Jak widać film wywołał wiele 
różnorodnych komentarzy, co w mojej 
opinii jest również jego zaletą, gdyż 
mnie samą zachęciło to do obejrzenia 
go i samodzielnego, subiektywnego 
rozstrzygnięcia czy film był dobry, 
czy może jednak słaby. Moim zda-
niem ekranizacja robi duże wrażenie, 
a emocje, które we mnie wywołała 
towarzyszyły mi długo po zakończeniu 
seansu. Praca kamery wydawała mi się 
niebanalna i to ona przede wszystkim 
zwróciła moją uwagę. Poczułam się 
dzięki temu zachęcona do szukania 
ukrytego przekazu w filmie. Produkcja 
w moim odczuciu jest na tyle dobra, 
że z chęcią obejrzałabym ją ponownie, 
aby jeszcze raz zastanowić się nad 
jej przekazem. Nie pozostaje mi nic 
innego jak tylko polecić (nie)znajomych 
i życzyć wszystkim zainteresowanym 
dobrego seansu.

ZNANI NIEZNAJOMI
W obsadzie pojawiają się 

popularne twarze aktorów z wielu 
polskich produkcji. Są to jednak 
osoby dobrane z dużą staranno-
ścią, gdyż wśród nich zobaczyć 
można postacie, które nie zdążyły 
jeszcze nam się znudzić, a przy 
tym ich gra zachowuje całkiem 
dobry poziom. Najlepszymi z nich 
są Tomasz Kot w roli Tomka, czyli 
ojca o dużej wrażliwości, Łukasz 
Simlat odgrywający nie wzbu-
dzającego na początku sympatii 
małżonka Anny, a także świetna 
Katarzyna Smutniak w roli nerwo-
wej matki w kryzysie małżeńskim. 
Uwaga w filmie jest równomiernie 
skupiona na każdej postaci. Nie 
ma jednego głównego bohatera, 
za którego historią podążamy. Po-
zwala nam to na rozpatrzenie pro-
blematyki filmu z wielu różnych 
perspektyw. Na wątki dotyczące 
poszczególnych postaci możemy 
spojrzeć bardzo indywidualnie, 
znajdując podobne problemy 

w samych sobie czy wśród naszych 
znajomych, nie zapominając przy 
tym o kontekście społecznym, 
który w polskim przekładzie od-
grywa istotną rolę. Film ukazuje 
istotny temat zakładania “masek” 
w obecności innych ludzi, chowa-
nia trupów w szafie i budowania 
przez człowieka fałszywej fasady 
oddzielającej osoby z zewnątrz 
od tego, jacy naprawdę jesteśmy. 
Dzięki świetnie odegranym rolom 

przebiegu wydarzeń, w którym bardzo 
istotną rolę odgrywa cisza i momenty 
zatrzymania akcji. Podczas seansu 
wielokrotnie można złapać się na 
odczuwaniu napięcia i wyczekiwaniu 
na wyjaśnienie się kolejnych niedopo-
wiedzeń, co świetnie wpasowuje się 
w klimat tragikomedii. Poszczególne 
elementy tworzą niepowtarzalną ucztę 
dla zmysłów.

CO W TRAWIE PISZCZY…
Komediodramat ma na swoim 

koncie wiele pochlebnych recenzji 
jednak niejednokrotnie w porówna-
niach do oryginału wypada słabo, gdyż 
jest mu zarzucany brak innowacyjności 
i indywidulanych interpretacji. Osoby, 
które oglądały najpierw włoską ekra-
nizację filmu, często zarzucają „(nie)
znajomym” zbyt duże podobieństwo 

fot.telem
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UCZTA DLA ZMYSŁÓW
Kompozycja ekranizacji jest 

bardzo spójna. Praca kamery, ścieżka 
dźwiękowa, światło, scenografia i tępo 
akcji tworzą pasujący do siebie obraz, 
do którego ma się ochotę wracać. Miej-
scem akcji jest mieszkanie w Gdyni, 
tam też rozgrywa znaczna część fabuły. 
Jednak filmowcy ukazując bohaterów 
z wielu perspektyw i przez różnego 
rodzaju przedmioty nie pozwalają nam 
się nudzić, a jednocześnie wzmacniają 
przekaz dzieła dotyczący ukazywania 
siebie innym poprzez osobiste maski. 
Kadry w poszczególnym kontekście 
robią wrażenie na odbiorcach i świetnie 
wykorzystują do tego scenografię, któ-
ra również w wielu aspektach odwołuje 
się do niektórych przekazów utworu. 
Film wywołuje szeroką gamę emocji 
nie tylko dzięki grze aktorów, ale także 
poprzez dobrze dopasowane tempo 
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Detektyw w twoim domu
 

Koncept planszowy 
Bartłomiej Suchecki 

zapomnienie jakiegoś istotnego fak-
tu z poprzedniego może skutkować 
błędami w późniejszych fazach.

Ponadto wydane zostały także 
inne wersje fabularne, warto zwrócić 
uwagę na „Diunę: Sekrety rodu”, 
która nie jest grą stricte detektywi-
styczną, a raczej przygodową. Używa 
ona mechanizmu odkrywania kart 
tak jak podstawowa wersja gry, przez 
co rozgrywka przypomina czytanie 
książki lub słuchanie interaktyw-
nej opowieści, a elementy rozwoju 
postaci wzbudzają nawet wrażenie 
podobieństwa do gier RPG.

ZAWÓD CZASÓW DZIECIŃSTWA
Pamiętam premierę gry „Cluedo” 

i podekscytowanie, kiedy oglądałem 
reklamy o tym jak to w wielkim 
domu gospodarz zostaje zamordo-
wany przez jednego z gości podczas 
własnej imprezy. Cały czar prysł 
niestety w momencie otwarcia pudeł-
ka z nowo nabytym egzemplarzem 
i przeczytania instrukcji. Podczas 
rozgrywki okazało się, że cała me-
chanika gry jest bardzo prymitywna, 
pełna niewygodnych i niepasujących 
rozwiązań, takich jak np. chodzenie 
po pokojach czy rzucanie kostką dla 
zwiększenia losowości. Dla obrony 
wydawnictwa Hasbro dodam, iż 
ukazała się także karciana wersja 
tytułu, która przekonała mnie do 
siebie. Z rozgrywki zostały usunię-
te wszystkie irytujące czynności 
wydłużające sztucznie rozgrywkę 
i wprowadzające niepotrzebny ele-
ment losowości, a więc nie ma tutaj 
planszy ani rzucania kostką. Partie 
są szybkie i emocjonujące, a zasady 
proste i intuicyjne.

PRZEŁOM W GATUNKU
Od czasu rozegrania kilku partii 

w „Cluedo” przez bardzo długi czas 
nie sięgnąłem po żadną grę plan-
szową z tego gatunku. Ten okres 
zniechęcenia zakończył się, kiedy 
dostałem „Detektywa” wydawnictwa 

Rebel. Jest to kooperacyjna gra fa-
bularna, w której wcielamy się w rolę 
tytułowego detektywa i próbujemy 
rozwiązać zagadkę zaginięcia zegar-
ka Ignacego Jana Paderewskiego. 
Oczywiście historia nie kończy się 
na tym, a okazuje się, że sprawa za-
wiera w sobie o wiele więcej wątków. 
Rozgrywka oparta jest na czytaniu 
kart, na których znajdziemy poszla-
ki, odkryjemy wątki poboczne, ale 
także trafimy na ślepe zaułki. Bardzo 
interesującym zabiegiem jest mecha-
nizm bazy danych agencji, w której 
pracujemy. Na powiązanej witrynie 
internetowej możemy dla przykła-
du porównać odciski palców czy 
próbki DNA podejrzanych. Gra jest 
interaktywna, zaskakująca nie tylko 
fabularnie, ale także mechanicznie. 
„Detektyw” stara się odzwierciedlić 
pracę rzeczywistego śledczego, a więc 
w kartach nie dostajemy konkret-
nych wskazówek czy informacji 
o tym, że dotarliśmy do ostatecznej 
odpowiedzi. Wypowiedzi postaci wy-
magają porównywania, sprawdzania 
alibi i zwracania uwagi na niuanse, 
które bardzo często pozwalają nam 
zbliżyć się do rozwiązania zagadki. 
Z charakteru gry wynika też problem 
zakleszczenia, w które możemy 
wpaść z racji braku pomysłu na 
dalsze działania. W pudełku znajduje 
się 5 scenariuszy bezpośrednio ze 
sobą powiązanych. Sprawia to, że 

DETEKTYW 
MARKA: PORTAL GAMES 
LICZBA GRACZY: 2 I WIĘCEJ

fot.em
pik.com

Kryminał jest gatunkiem bardzo popularnym w kinematografii i prozie. Filmy oraz seriale z zabój-
stwem w tle wciąż zaskakują nowymi pomysłami na błyskotliwe wyjaśnienia motywów i przebiegu 
zbrodni. Niestety mimo wielkiego potencjału tej konwencji nie spotkałem się przez długi czas z dobrą 
planszówką, w której mógłbym wcielić się w rolę detektywa.
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mającego swój własny motyw. Same 
karty z informacjami nie dają nam bez-
pośrednio odpowiedzi na pytania, mó-
wią nam raczej fakty, które połączone 
drogą dedukcji dopiero pozwalają dojść 
do prawdy. Partie są szybkie i ciekawe, 
wymagają myślenia nie tylko przy 
dedukowaniu motywów i przebiegu 
zbrodni, ale także strategii jakie karty 
chcemy ujawnić naszym kolegom de-
tektywom. Każda rozgrywka jest inna, 
ponieważ wybierane są z talii inne kar-
ty poszlak, dzięki czemu możemy grać 
niezliczoną ilość razy, a i tak napotkany 
scenariusz nas zaskoczy. Aby dodać 
trochę dziegciu (raczej kroplę niż łyżkę) 
powiem, że według mnie niektóre kar-
ty i zasady są nieintuicyjne. Występują 
stwierdzenia „ona albo on przechodzili 
przez salon” co może także oznaczać 
według zasad gry, iż żadna osoba przez 
pokój nie przechodziła.

niki zbrodni” przypadną do gustu 
graczom lubiącym nowoczesne 
rozwiązania, a także tym poszu-
kującym dość kompaktowej gry 
fabularnej z kooperacją. Z kolei 
mistrzom dedukcji, kochającym 
łamać sobie głowę szukaniem 
powiązań i zależności bardzo 
przypadną do gustu „Niepożąda-
ni goście”. Ja osobiście szczerze 
polecam wszystkie wyżej wymie-
nione pozycje, po które chętnie 
sięgam i wyczekuję kolejnych ty-
tułów z tej kategorii, bo na pewno 
potencjał tego gatunku nie został 
wyczerpany.

DIGITALIZACJA  
W KAŻDYM OBSZARZE

W poprzednim numerze wspo-
minałem grę „Kroniki zbrodni” 
wydaną przez Lucky Duck. Jest to 
gra oparta o aplikację na smartfo-
ny, w której możemy dokonywać 
badania miejsca zbrodni, prowadzić 
dialogi z postaciami, a także badać 
ślady. Większość tych czynności 
wykonujemy przez skanowanie 
kodów QR na kartach. Rozgrywka 
jest przyjemna, płynna, ale nieste-
ty liniowa w przeciwieństwie do 
wyżej wymienionego „Detektywa”. 
Fakt użycia aplikacji jako rdzenia 
rozgrywki daje możliwość two-
rzenia własnych scenariuszy, a  te 
stworzone przez społeczność gra-
czy możemy znaleźć na oficjalnej 

stronie gry (niestety w większości 
w języku angielskim lub francu-
skim). Interesujące są także inne 
od podstawowej wersje „Kronik” 
– te osadzone w przeszłości (1400, 
1900), a także w przyszłości (2400). 
Wydany został także wariant Noir, 
który swoją stylistyką nawiązuje do 
klasycznych amerykańskich filmów 
gangsterskich z lat 40 XX wieku. 
Każda z części dodaje nie tylko 
zmienioną stylistykę i dostosowa-
ne scenariusze, ale także zupełnie 
nowe mechaniki. Dla przykładu 
w tytule „Kroniki Zbrodni Noir” 
dostajemy nowe akcje, pozwalające 
na przekupienie lub zastrasze-
nie postaci.

WIELKIE ZASKOCZENIE
Moim najnowszym odkryciem jest 

gra „Niepożądani goście” wydana przez 
„Wydawnictwo Nasza Księgarnia”. 
Mechanika rozgrywki nawiązuje do 
„Cluedo”, tutaj też będziemy pozyski-
wali informacje dotyczące śledztwa 
poprzez wymianę kart z innymi 
graczami. Fabularne podobieństwa też 
widać jak na dłoni – przyjęcie, podczas 
którego gospodarz zostaje zamordo-
wany przez jednego z zaproszonych 
gości. Tutaj jednak elementy wspólne 
się kończą. Pytania stawiane przez grę 
są ciekawsze – kto, czym i dlaczego 
(a nie tylko “gdzie” jak w „Cluedo”). Co 
więcej, możemy także prześledzić całą 
wędrówkę zabójcy, a wyższe poziomy 
trudności dodają także ewentualność, 
w której morderca posiada wspólnika 

COŚ DLA KAŻDEGO
Po przeanalizowaniu gatun-

ku doszedłem do w wniosku, że 
mimo, iż na polskim rynku gier 
planszowych nie ma zbyt wie-
lu dobrych tytułów to te, które 
wymieniłem bardzo się od siebie 
różnią. Myślę że każdy powinien 
wybrać ten najbardziej do niego 
pasujący. Osoby, które chcą się 
poczuć jak prawdziwi detektywi 
powinni sięgnąć po „Detekty-
wa”. Ci którzy potrzebują dobrej 
gry towarzyskiej na kilka minut 
z pewnością powinni rozważyć 
„Cluedo” w wersji karcianej. „Kro-

KRONIKI ZBRODNI
MARKA: FOX GAMES, 
LICZBA GRACZY: 2 I WIĘCEJ

fot.em
pik.com

fot.em
pik.com

NIEPOŻĄDANI GOŚCIE
MARKA: NASZA KSIĘGARNIA, 
LICZBA GRACZY: 2 I WIĘCEJ

CLUEDO (WERSJA KARCIANA)
MARKA: HASBRO GAMING, 
LICZBA GRACZY: 2 I WIĘCEJ

fo
t.

em
pi

k.
co

m

koncept   23



ROMANT YCZNIE I SŁOWIAŃSKO
Jako naród także popkultu-

rowo jesteśmy związani niero-
zerwalnymi więzami z polskim 
duchem romantycznym. Wystar-
czy wspomnieć o bardzo głośnej 
ostatnimi czasy premierze płyty 
„sanah śpiewa Poezyje”. Piosen-
karka Zuzanna Irena Grabowska 
zaaranżowała m.in. dwa utwory 
romantyczne – „Hymn” Juliusza 
Słowackiego oraz „Do * w sztam-
buch” Adama Mickiewicza. Po-
pularność tej pierwszej aranżacji 
musiała przerosnąć najśmielsze 
oczekiwania wszystkich polo-
nistów, ponieważ teledysk do 
wspomnianego wykonania sanah 
aktualnie ma 10 milionów wy-
świetleń. Tak znacząca popular-
ność „Hymnu” oraz wzruszenie, 
do którego przyznaje się wielu 
komentujących, wskazuje na 
ponadczasowość dzieła Słowac-
kiego, a także pozwala wysnuć 
przypuszczenie, że na najbliż-
szej maturze z języka polskiego 
pojawią się liczne odwołania do 
utworu polskiego wieszcza.

Nie zapominajmy jednak 
o fascynacji wczesnego romanty-
zmu ludowością i słowiańskością. 
Początek XIX wieku to przecież 
coraz wyraźniejsze skierowanie 
się w stronę kultury przedchrze-
ścijańskiej. O różnych sposobach 
dotarcia do dziedzictwa naszych 
przodków i zaletach z tego płyną-
cych pisał Zoryan Dołęga-Choda-
kowski (właśc. Adam Czarnocki) 
w traktacie pt. „O Sławiańsz-
czyźnie przed chrześcijaństwem” 
w drugim tomie „Ćwiczeń 

D otychczas starano się 
już ki lkukrotnie zer wać 
z tradycją romantyczną. 
Pier wszymi oczy wi-

ście byl i pozyty wiści, którzy 
w winkelr iedyzmow ych zr y wach 
powstańczych dopatr y wali się 
zaprzepaszczenia szansy na 
rozwój ekonomiczno-społeczny 
narodu polskiego. Awangarda 
z kolei odcinała się od całej 
dotychczasowej tradycji l iterac-
kiej, a na przełomie X X i X XI 
wieku panowało przekonanie, że 
oto jesteśmy świadkami zmierz-
chu romantyzmu, o czym mówi-
ła i pisała Maria Janion. A mimo 
to duch romantyczności wciąż 
jest obecny w polskiej kulturze.

KONRAD I KORDIAN NA NOWO
Na deskach teatrów miel iśmy 

okazję zobaczyć wiele postmo-
dernistycznych interpretacji 
wielkich dzieł wieszczów. Moż-
na by nawet rzec (wedle myśli 
R icharda Rorty'ego) – wiele użyć 
tych utworów. Niektóre zaska-
kujące, inne bardziej k lasyczne, 
jednak każda adaptacja była na 
swój sposób próbą przepraco-
wania problemów świata bądź 
konkretnie naszego kraju. Tak 
jakby to w dziełach roman-
tyków istotnie zawierały się 
uniwersalne myśli, pomagające 
przeży wać zastaną rzeczy wi-
stość. Najciekawsza, a zarazem 
wzbudzająca najwięcej skrajnych 
emocji, była d la mnie inter-
pretacja Radosława Rychcika 
„Dziadów” Adama Mickiewicza, 

którą w ystawiono na deskach 
poznańskiego Teatru Nowego 
w 2014 roku. Tradycja wchodzi 
w tym przedstawieniu w dia log 
z popkulturową amer ykańską 
spuścizną, z tym że owa trady-
cja jest związana z doświadcze-
niem niewolnictwa przez różne 
grupy etniczne. Tak zupełnie 
różna od ogólnie przy jętej i k l i-
szowej interpretacja pokazuje, 
jak za pomocą niek lasycznego 
podejścia do dzieła naszego 
wieszcza możemy uczestniczyć 
w postkolonialnym dyskursie. 
Niewola Polaków w „Dziadach ” 
Mickiewicza i niewola Innych 
w „Dziadach ” Rychcika to para-
lelne stany. Również „Kordian” 
Juliusza Słowackiego posłu-
żył Piotrowi Szczerskiemu do 
w yrażenia emocji związanych 
z sytuacją polityczną w Polsce 
w 2015 roku. W scenie korona-
cji cara widzimy wręcz baner y 
z twarzami polityków różnych 
parti i , którzy na scenie teatru 
uczestniczą jak gdyby w zdra-
dzie narodu.

Wspomniane przeze mnie 
adaptacje sceniczne to oczy wi-
ście zaledwie namiastka tego, 
co w ystawia się w polskich 
teatrach. Natomiast każde 
z takich w ydarzeń artystycz-
nych tylko utwierdza mnie 
w przekonaniu, że nie jesteśmy 
w stanie odciąć się od sztuki 
romantyzmu, gdyż ostatecz-
nie – w obliczu wielkich bądź 
trudnych w ydarzeń – zawsze do 
niej wracamy w poszukiwaniu 
ponadczasow ych sensów.

Marta Biedrzycka

Polska dusza romantyczna
Gdy jedni artyści próbują odrzucić na zawsze narodową tożsamość romantyczną, inni 

bardzo wyraźnie się nią inspirują. To rodzi pytanie, czy chcemy tak naprawdę uwolnić się od 
tradycji sztuki I połowy XIX wieku? Czy możemy traumę powstań i niewoli przepracować tak, 
aby już nigdy do niej nie powracać?

Koncept kulturalny 
Marta Biedrzycka
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Naukowych” z 1818 roku. Autor 
rozprawy postulował m.in. 
uczestniczenie w życiu chło-
pów w celu poznania obrzędów, 
pieśni i legend, niosących w sobie 
świadectwo dawnych zwyczajów 
społeczeństwa przedchrześci-
jańskiego. W tę myśl idealnie 
wpisywały się „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza z 1822 
roku – utwory stworzone na wzór 
podań ludowych.

KONRAD, KORDIAN, GERALT…
W kontekście tych rozważań 

pozostańmy przy zagadnieniu ro-
mantycznej popkultury i pochyl-
my się nad „Sagą o wiedźminie” 
w wydaniu Andrzeja Sapkowskie-
go, studia CD Projekt Red oraz 
Netf lixa. Serialowej adaptacji 
z pewnością daleko do oryginal-
nego cyklu, co budzi bardzo nega-
tywne emocje ze strony czytelni-
ków zakochanych w książkowej 
historii Geralta z Rivii. Od razu 
możemy zauważyć ogromną igno-
rancję Lauren Schmidt Hissrich, 
twórczyni serialu, względem 
kultury słowiańskiej. Pójdźmy 
jednak o krok dalej i przyjrzyj-
my się sadze wiedźmińskiej pod 
kątem literatury romantycznej. 
W istocie bowiem cykl opowia-
dań i powieści Sapkowskiego jest 
niezwykle bogaty w nawiązania 
do europejskiego preromantyzmu 
oraz romantyzmu. Wystarczy 
wspomnieć o elfach z cywilizacji 
Aen Elle, tj. Ludu Olch, a także 
ich władcy – Królu Olch, co jest 
wyraźnym nawiązaniem do balla-

dy „Der Erlkönig” Johanna Wol-
fganga von Goethego. Ponadto 
w „Czasie pogardy” Jaskier mówi: 
„Nie czas żałować kapusty, gdy 
płonie las”, a to jest parafrazą 
fragmentu „Lilly Wenedy” Sło-
wackiego: „Nie czas żałować róż, 
gdy płoną lasy”. Takich nawiązań 
jest oczywiście więcej. W opowia-
daniach pojawia się m.in. postać 
bazyliszka czy strzygi. Andrzej 
Sapkowski w swej nieustannej 
walce ze studiem CD Projekt Red 
wystrzega się twierdzenia, że 
jego książki zawierają motywy 
słowiańskie. Prawda jest jednak 
taka, że saga wiedźmińska jest 
przepełniona nawiązaniami do 
kultury romantycznej, w tym do 
naszej rodzimej, a ona bez-
sprzecznie wiąże się z ludowością 
i baśniowością. Słowiańskości 
w „Sadze o wiedźminie” nie da 
się zatem całkowicie zaprzeczyć. 
Natomiast zaletę rozwinięcia 
wspomnianych motywów do-
strzegło studio CD Projekt Red, 
które w stworzonych przez siebie 
grach dodało jeszcze więcej ro-
dzimych postaci fantastycznych, 
dzięki czemu osiągnęło niemały 
sukces. To jasno pokazuje, jak 
bliski jest nam romantyczny 
ideał powrotu do przedchrześci-
jańskich korzeni.

PRZED OCZYMA DUSZY MOJEJ…
Ostatnimi czasy odżyło także 

zainteresowanie pozazmysłowymi 
sposobami poznania i interpretacji 
rzeczywistości. O ile jeszcze do 
niedawna można było zauważyć 

coraz większą grupę młodych ludzi 
odrzucających jakąkolwiek formę 
duchowości, o tyle obecnie kwestia 
ta uległa diametralnym przemia-
nom. Aktualnie dominuje postawa 
charakteryzująca się poszukiwa-
niem nowych, duchowych form ro-
zumienia świata. Zdecydowaną po-
pularnością cieszą się horoskopy, 
litoterapia czy szeroko pojmowana 
medycyna alternatywna. Jakże 
idealnie współgra to ze słowami 
„Czucie i wiara silniej mówi do 
mnie, / Niż mędrca szkiełko i oko” 
z ballady „Romantyczność” Adama 
Mickiewicza. Widzę w tym, podob-
ne do romantycznego, dostrzeże-
nie granic empirycznego poznania 
oraz zwrócenie się w stronę irracjo-
nalizmu. Powracamy tym samym 
do fundamentalnej myśli filozo-
ficznej, jaka przyświecała artystom 
na początku XIX wieku.

Tak więc po raz kolejny dzieje 
zataczają koło. Romantyzm na 
nowo odradza się w kulturze 
i sztuce Polaków. Ze względu na 
jego niezwykłą złożoność dzieje 
się to w różnym natężeniu oraz 
dotyczy niekiedy innych aspektów. 
Mimo wielokrotnych prób odcięcia 
się od myśli romantycznej, duch 
tejże epoki nie ginie. Zatem kolejne 
„rewolucyjne” manifesty postulu-
jące zerwanie z tradycją wydają się 
całkowicie bezowocne i bezcelowe. 
Moim zdaniem, jedyne, co możemy 
zdziałać, to ostatecznie zaakcep-
tować tę romantyczną część ducha 
narodowego i pogodzić się z nią. 
Zamiast walczyć, dostrzec w niej 
zalety, które możemy wykorzystać 
w dalszym kulturowym rozwoju.

Polska dusza romantyczna
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Randka (nie) w ciemno

JĘZYK
Rzecz, na którą, siłą rzeczy, każdy zwróci 

uwagę, to język. Zadbaj o to, by słownictwo, 
którego używasz, a także sposób mówienia 
czy sygnały niewerbalne sprawiały dru-
giej osobie przyjemność i nie wprawiały jej 
w zakłopotanie. Jeżeli wykujesz się trudnych 
słów z jakiegoś podręcznika albo będziesz 
używać nowomowy korporacyjnej – ryzyku-
jesz zniechęceniem, zrażeniem drugiej osoby. 
Warto zainwestować odrobinę w przygo-
towanie swojego słownictwa, by używanie 
słowa przypominało raczej zwinną żonglerkę 
niż rzucanie piłką lekarską. Jak to zrobić? 
Nic prostszego. Najlepiej od wczesnych lat 
czytać dużo literatury wszelakiej: najlepiej 
odpowiadającej zainteresowaniom i posze-
rzającej wiedzę ogólną. Warto czytać różnych 
autorów: korzystających na różne sposoby 
z języka, ale też przedstawiających różne 
wizje rzeczywistości. Warto przy okazji 
sięgać po literaturę historyczną i filozoficzną, 
odpowiadającą na pytania: skąd jesteśmy, 
dokąd zmierzamy? W literackich przygodach 
warto szukać też piękna ukrytego zarówno 
w prozie jak i poezji czy dramacie. Dodatko-
wo praca nad swoim warsztatem oratorskim 
(ćwiczenia dykcji, prelekcje) - może pomóc 
w osiągnięciu zadowalającego poziomu 
operowania słowem. Te kilka ćwiczeń sprawi, 
że czas spędzony na pierwszej randce będzie 
upływać przyjemnie, a nieporozumienia nie 
będą się w zasadzie w ogóle pojawiały.

ZAINTERESOWANIA 
Ludzie z reguły lubią słuchać, gdy 

ktoś opowiada o czymś z pasją. Warto 
przed randką znaleźć pasję lub zaintere-
sowanie. Dobrze, gdyby odpowiadało ono 

MIEJSCE
Dobra randka to taka, która nie jest 

w pełni zaplanowana: ze sporą dozą 
tajemniczości i elastyczności: a więc 
decyzje o tym, co będzie dalej powinny 
zapadać na samym spotkaniu – podej-
mowane wspólnie. Bardzo dobrze, by 
niezależnie od podejmowanych decyzji 
mieć w rękawie kilka asów, a więc cie-
kawostek dotyczących miejsc, w któ-
rych jesteście. Staraj się więc dobrze 
poznać miasto (miejscowość), w której 
wybierasz się na randkę. Dobrze w tym 
celu poczuć tętno miasta – poznać je od 
różnych stron. Przeczytanie jednego 
czy dwóch przewodników po mieście 
będzie raczej tylko porcją suchej wiedzy 
teoretycznej: trudnej do wykorzystania 
od ręki. Chodzi więc raczej o wiedzę bu-
dowaną stopniowo, latami. Ciekawostki 
dotyczące tego, co się kiedyś wydarzyło 
w danym miejscu, jakie sploty historycz-
nych wydarzeń decydowały o tym, że tak 
potoczyła się historia danego miejsca. 
W tym celu dobrze jest przemieszkać 
kilka lat w danym mieście i starać się 
poznawać je od różnych stron: nigdy nie 
chodzić tymi samymi drogami, ale szu-
kać nowych ścieżek, skrótów; patrzeć nie 
tylko na to, co pod nogami, ale rozglądać 
się, patrzeć, szukać szczegółów i małych 
detali. Po kilku czy kilkunastu latach 
człowiek stanie się specjalistą od danego 
miejsca. Wówczas ciekawostki i uwagi 
rzucane w trakcie randki nie będą miały 
charakteru notek encyklopedycznych czy 
wymuszonej próby zaimponowania dru-
giej osobie. W jasny i oczywisty sposób 
będą świadczyć o tym, że wiesz, gdzie 
jesteś i dobrze się czujesz. 

Wyobraź sobie: kończysz pierwszą randkę i widzisz w oczach tej drugiej 
osoby zachwyt. Już wiesz, że będą kolejne randki, kolejne spotkania i że w ogóle 
wyjdzie z tego coś poważnego. Wiele osób na to liczy, a ja w tym artykule 
sprzedam Ci patent, jak to osiągnąć. Jak przygotować się do pierwszej randki 
tak, by została zapamiętana na długo?

Randka (nie) w ciemno 
Marek Czertwan
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CHARAKTER 
Niektóre osoby mają przypadłość 

postrzegania osoby, z którą umawiają się 
na randkę jako potencjalnego partnera 
życiowego. Patrzą więc przez pryzmat 
odpowiedzialności, stateczności dru-
giej osoby. Choć pierwsza randka nie ma 
przecież polegać na spełnianiu oczekiwań 
drugiej strony, to dla samego faktu mile 
spędzonego czasu, warto by uchodzić za 
osobę, która nie bardzo odbiega od czyichś 
wyobrażeń. Myślę, że można by stworzyć 
pewien uniwersalny wzór, zestaw cech, 
które cieszą się dobrą renomą na rand-
kach. Wymieniłbym świadomość własnych 
wartości, posiadanie własnych zasad, życie 
zgodnie z nimi, odpowiedzialność za siebie 
i swoje decyzje. To oczywiście może nie 
wystarczyć do sukcesu pierwszej randki, 
ale warto spróbować, bo niektóre z tych 
obszarów mogą się przydać także w innych 
obszarach życia. Jak dojść do wspomnia-
nego stanu? Warto od dzieciństwa prakty-
kować różne formy pracy nad charakterem 
i poświęcać choć odrobinę czasu na reflek-
sje nad swoim życiem, a następnie wnioski 
z konsekwencją wprowadzać w życie. Warto 
hartować się w wyzwaniach życia codzien-
nego i nawet mimo braku uznania ze strony 
postronnych iść przez życie swoją drogą. 
Choć jest to niełatwe,  to daje dużą szansę 
na łaskawe spojrzenie drugiej osoby na 
pierwszej randce! 

TO POWINNO WYSTARCZYĆ
Oczywiście jest jeszcze wiele aspektów, 

które nie zostały poruszone w tej krótkiej 
notce: ubiór, dobór zapachu i fryzury, 
wybór lokalu czy posiłku. Te rzeczy mają 
oczywiście ogromne znaczenie, ale wierzę, 
że przy spełnieniu moich rad nawet impro-
wizacja w tych obszarach przyniesie po-
zytywny skutek. Jest jeszcze jeden ważny 
warunek: wybór odpowiedniego współ-
randkowicza. Tu cała odpowiedzialność po 
Twojej stronie. Nawet jeżeli za pierwszym 
razem się nie uda, to siły włożone w przy-
gotowania nie pójdą raczej na marne.

jednak warto zrobić ten najtrudniejszy 
pierwszy krok. Udać się do specjalisty. Każ-
da zmiana potrzebuje czasu i nic nie wyda-
rzy się od razu, ale specjalista pomoże nam 
przejść przez ten proces. Zachęcam Was do 
zarezerwowania w nowym roku większej 
ilości czasu na zadbanie o siebie.

naturalnym zdolnościom lub możliwo-
ściom. Najlepiej zacząć jeszcze w dzieciń-
stwie, dzięki czemu nawet niewielka ilość 
czasu poświęcana regularnie po kilkulet-
niej kumulacji dochodzi do imponujących 
rezultatów. Nie chciałbym tu precyzować 
propozycji, bo może chodzić zarówno 
o grę na jakimś instrumencie, znajo-
mość fauny i f lory czy też umiejętności 
rękodzieła. Doświadczenie lat praktyko-
wania pasji z jednej strony wskazują na 
stałość charakteru, z drugiej pokazują 
jego złożoność. Osoba z ciekawą pasją 
po latach doświadczeń ma nadto dość 
dużą wiedzę specjalistyczną, a nierzadko 
również osiągnięcia w swojej dziedzinie. 
Informacje takie wysunięte na pierwszej 
randce (oczywiście nie jako forma prze-
chwalania się, ale jedynie jako zaprezen-
towanie ważnej części życia) mogą być 
ciekawą formą podtrzymania rozmowy 
albo punktem wyjścia do innych cieka-
wych tematów. 

POCZUCIE HUMORU 
Doskonałym narzędziem do przyjem-

nego spędzania czasu na pierwszej randce 
jest poczucie humoru. Jego zbudowanie 
wymaga odrobiny zaangażowania, ale 
warto zainwestować, może bowiem przy-
dać się także w innych życiowych sytu-
acjach (nie tylko na pierwszej randce). 
Podstawą dobrego poczucia humoru jest 
dystans do siebie. Warto więc w oparciu 
o świadomość własnych zalet i wad oraz 
pracą nad swoim charakterem prowa-
dzić rozwój swojej osobowości i budować 
poczucie własnej wartości. To jednak 
jedynie fundament. Warto z jednej strony 
raczyć się poczuciem humoru wysokich 
lotów (dostępnym częściej niestety 
w formie książki niż w formie obrazka), 
a z drugiej poznawać klasyków poczucia 
humoru i próbować po trochu czerpać 
z ich dorobku. Oczywiście pokazanie 
mema podczas randki może okazać się 
sukcesem, ale warto mieć zawsze w ręka-
wie coś na wypadek rozładowanej baterii 
telefonu. Zasoby dobrego humoru, garść 
żartów wpisanych we własny „twar-
dy dysk” mogą być takim pewnikiem. 
Oczywiście przy opowiadaniu historii 
warto zachować dobry smak i umiar – nie 
wiemy wszak, jakie poczucie humoru ma 
towarzysz pierwszej randki, a przecież 
nie chcemy go wystraszyć. 
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Życzę Ci, żebyś nie chciał kupić niczego w moim sklepie

prawdziwej roli sklepu. Czy nie 
lepiej byłoby powiedzieć wprost, 
o co chodzi?

Czyli po co właściwie ten szyfr? 
Pandemii nie spodziewał się 

nikt, a tym bardziej nie spodzie-
wały jej się organizacje pomaga-
jące osobom doświadczającym 
przemocy domowej. Stacjonarne 
punkty, które nagle musiały zostać 
zamknięte i telefoniczne infoli-
nie, które nie sprawdzały się, gdy 
partner siedział za ścianą na home 
office - nie zdały pandemicznego 
egzaminu. Forma czatu, którą 
oferuje mój sklep i zaszyfrowana 
forma prośby o pomoc zapewniają 
pewną anonimowość – osoba, która 
krzywdzi nie słyszy zza ściany 
głosu w słuchawce, a w przypadku 
osób, których prywatność jest na-
ruszana np. poprzez sprawdzanie 
telefonu, wiadomości od nas nie 
wydają się w oczach krzywdzącego 
podejrzane, mój sklep wygląda jak 
każdy inny sklep internetowy. Za-
uważyłyśmy też, że w porównaniu 
do innych form uzyskiwania po-
mocy (np. telefonów interwencyj-
nych) do naszego sklepu zgłasza się 
więcej młodych osób, nastolatków, 
a czasem nawet i dzieci. Prawdopo-
dobnie jest to spowodowane tym, 
że dla młodych osób komunikacja 
przez czat jest bardziej naturalna 
niż poprzez rozmowę telefoniczną, 
dużo łatwiej jest im napisać wiado-
mość, niż np. zadzwonić. 

Sklep miał być tylko 
dla znajomych

Początkowo nie planowałam ro-
bić projektu o tak dużej skali, który 
pomoże kilkuset osobom. Chciałam 
stworzyć bezpieczne miejsce dla 
moich znajomych, ewentualnie 
znajomych moich znajomych, by 
poczuli, że mogą zwrócić się do 
mnie, gdy coś niedobrego będzie 
działo się w ich domu. Okazało się 
jednak, że bardzo dużo osób uznało 
temat za ważny i w taki sposób mój 
post kierowany do facebookowych 
znajomych został udostępniony… 
13 tysięcy razy w ciągu jednej doby. 
W tej sytuacji zdecydowałam się 

SKLEP W KTÓRYM NIC NIE KUPISZ
Już prawie 3 lata temu, na 

samym początku twardego loc-
kdownu założyłam niezwykły 
sklep – sklep z którego nigdy nie 
otrzymasz paczki z zakupionymi 
produktami, w którym nie pracują 
żadni sprzedawcy. A mimo tego 
otrzymuje same pięciogwiazdkowe 
oceny – i to jeszcze od osób, które 
nigdy z niego nie korzystały. O co 
więc chodzi?

PANDEMIA PRZEMOCY DOMOWEJ
Wszyscy pamiętamy początki 

pandemii – wykupowanie zapasów 
makaronu i papieru toaletowego ze 
sklepów, zakaz wstępu do lasów, 
zdzwanianie się z przyjaciółmi na 
zoomie. Są jednak osoby, dla któ-
rych początek pandemii wiązał się 
z bardzo trudną sytuacją panującą 
w domu, bo sytuacja zamknięcia 
w domach spowodowała eskalację 
istniejącej już przemocy domo-
wej lub jej pojawienie się. Wedle 
raportu ONZ przemoc domowa 
wobec kobiet (w skali światowej) 
wzrosła aż o 8 punktów procento-
wych. Moją reakcją na ten poważ-
ny problem był… fikcyjny sklep 
z kosmetykami.

JAK TO DZIAŁA?
Wchodząc na stronę mojego 

sklepu widzimy piękne kosmety-
ki w eleganckich opakowaniach, 
każdy ma swój opis, są recenzje 
zadowolonych klientek. Wszystko 
wygląda na rzeczywiste. Jednak 
jest to tylko gra pozorów – osoba, 
która zamawia produkt sygnali-
zuje w ten sposób, że potrzebuje 
pomocy. Po drugiej stronie ekranu, 
zamiast wirtualnych ekspedientek 
czekają wykwalifikowane psycho-
lożki i interwentki kryzysowe, 
a za zamówienie oczywiście nikt 
nie pobiera opłat. Recenzje i oceny 
sklepu, dla jego jeszcze większego 
uwiarygodnienia, pisały zwykłe 
internautki, które przemocy nie 
doświadczają. Wiele osób zasta-
nawia się nad sensem ukrywania 

Sklep, w którym 
nic nie kupisz

Koncept na działanie 
Krysia Paszko
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poprosić o pomoc najdłużej działa-
jącą w Polsce fundację zajmującą się 
pomocą osobom doświadczającym 
przemocy domowej o pomoc w zna-
lezieniu chętnych wolontariuszek. 
Razem z Fundacją Centrum Praw 
Kobiet obsadziłyśmy chętne psycho-
lożki i interwentki w całodobowych 
dyżurach na czacie. I w niezmienio-
nej formule działa to do dziś. 

SKĄD TEN POMYSŁ?
Nie mam (na szczęście!) smutnej 

historii z dzieciństwa ani też sama 
nie miałam doświadczeń związa-
nych z przemocą. Po prostu czytając 
raporty związane ze znaczącym 
wzrostem przemocy domowej pod-
czas pandemii COVID19 nie byłam 
w stanie przejść obok tego problemu 
obojętnie. Nie bez znaczenia dla 
procesu twórczego towarzyszącego 
powstaniu sklepu są inne projek-
ty wykorzystujące motyw szyfru 
w zgłaszaniu przemocy domowej. We 
Francji prosząc w aptece o maseczkę 
numer 19 dawało się sygnał farma-
ceucie, że doświadcza się przemocy 
domowej, na co farmaceuta infor-
mował, że towaru obecnie nie ma, 
ale zostanie dostarczony do domu 
i prosił o podanie adresu. W ten spo-
sób można było ustalić adres i per-
sonalia osoby proszącej o pomoc, 
jednocześnie nie przyciągając uwagi 
innych osób stojących w kolejce. 
Motyw szyfru wykorzystuje również 
aplikacja „Twój Parasol”, stworzo-
na we współpracy z Polską Policją. 
Pozornie wygląda ona jak zwykła 

aplikacja pogodowa, ale dzięki ukry-
tym funkcjom pozwala na wybranie 
numeru alarmowego, tworzenie 
notatek, robienie zdjęć, nagrywanie 
filmów i dźwięku. 

Gdy przemoc jest blisko
Jeśli podejrzewasz u kogoś (np. 

u sąsiadki, kuzynki, przyjaciela) lub 
u siebie samego przemoc domową 
jest kilka podstawowych zasad. Po 
pierwsze: natychmiastowa reak-
cja związana z wezwaniem służb, 
w sytuacji, gdy zagrożone jest 
czyjeś życie lub zdrowie, po drugie: 
dokumentuj wszystko co wiesz na 
temat sytuacji ofiary: może to być 
przydatne dla dzielnicowego przy 
podejmowaniu decyzji o natychmia-
stowej izolacji sprawcy przemocy lub 
dla celów dowodowych późniejszej 
sprawy sądowej. Jeśli ofiarą prze-
mocy jest dziecko, masz obowiązek 
poinformowania o tym również sądu 
rodzinnego. Osoby, które doświad-
czają przemocy mogą być bardzo 
zagubione i przestraszone sytuacją, 
więc zaoferuj swoje wsparcie w mia-
rę swoich możliwości lub przekieruj 
tę osobę do organizacji wyspecjali-
zowanej w pomocy osobom doświad-
czającym przemocy domowej. Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
razem z Feminoteką, Centrum Praw 
Kobiet i Niebieską Linią opracowało 
również „Plan awaryjny”, który rów-
nież może okazać się pomocny. 

Jeśli masz ochotę podsłuchać 
również opowieści o tym, kim są 
moje „klientki” odsyłam cię z po-
mocą QR kodu do mojego wystą-
pienia TEDx.

1 “Measuring the Shadow Pan-
demic: Violence Against Women 
During COVID-19.”

2z 25% na 33%
 3Po prawie 3 latach funkcjo-

nowania sklepu liczba osób, które 
skorzystały z naszej pomocy to 
około 750. 

4W 2020 roku zostały wprowa-
dzone nowelizacje (m.in. kodeksu 
postępowania cywilnego i ustawy 
o Policji), które upoważniają Policję 
do wydania nakazu natychmiasto-

wego opuszczenia mieszkania i jego 
bezpośredniego  otoczenia wobec 
osoby podejrzewanej o stosowanie 
przemocy domowej.

5Sklep nazywa się „Rumianki 
i bratki”. Nazwę tę podaję specjal-
nie dopiero w przypisach, tak by 
nie „osłuchała się” i nie przestała 
być tajemnicą. 

6Osobisty plan awaryjny: 
https://bip.brpo.gov.pl/sites/de-
fault/files/Osobisty_plan_awaryj-
ny_poradnik_0.pdf
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Publicystyka 
Krzysztof Kotowski

gdyż świat jaki obserwujemy jest 
raczej coraz bardziej postchrze-
ścijański, a w oczach wielu (wbrew 
ogromnemu i aktualnemu do dzi-
siaj dorobkowi) papież z Polski zo-
stał zredukowany do roli wiecznie 
żartującego dziadka, pływającego 
kajakiem czy jeżdżącego na nar-
tach. Czy jednak jest (lub będzie) 
“pokolenie B16”?

Wśród tych skąpych relacji 
poza katolicką “bańką” społeczno-
ściową, jakie ukazały się po śmier-
ci papieża, dominowały raczej 
doniesienia o końcu świata, jaki 
miał on reprezentować. Ostatni 
papież biorący udział w Soborze 
Watykańskim II, ostatni papież 
pamiętający europejską traumę 
II Wojny Światowej, czy wreszcie 
ostatni papież akcentujący silnie 
sakralność urzędu piotrowego 
i bycie żywym obrazem Chrystu-
sa na ziemi.

Ja jednak żywię wielką na-
dzieję, że znajdą się ludzie, którzy 
wsłuchają się uważnie w słowa 
Ojca Benedykta, niejako odkrywa-
jąc go jeszcze raz i poniosą w świat 
jego ideały pomniejszenia siebie 
samego w imię spraw najważ-
niejszych oraz jak najsilniejszego 
zakorzenienia w przebogatej teolo-
gii, żywej wierze i spójnie trakto-
wanej tradycji, która prawidłowo 
pojmowana nie jest czynnikiem 
alienującym, ale jednoczącym 
i umacniającym wspólnotę. Tylko 
wybierając “opcję Benedykta” jeste-
śmy w stanie pogodzić przeszłość 
z teraźniejszością i z optymizmem 
patrzeć na skomplikowaną, ale ści-
śle związaną z eschatologiczną na-
dzieją przyszłość chrześcijaństwa.

Kiedy cały świat szykował się do hucznych sylwestrowych zabaw i radosnego świętowania rozpo-
częcia nowego roku, w watykańskim klasztorze Mater Ecclesiae po kilku dniach choroby zmarł pierw-
szy w nowożytnej historii Kościoła emerytowany papież, Benedykt XVI.

bezpośredniością Franciszka.
Był on przede wszystkim tytanem 

intelektu, najwybitniejszym teologiem 
współczesności. Jego “Wprowadzenie do 
chrześcijaństwa” stanowi uniwersalne 
kompendium tłumaczące podstawy 
wiary katolickiej każdemu czytelnikowi, 
niezależnie od stopnia zaangażowania 
w życie Kościoła, a “Jezus z Nazaretu” 
buduje niezwykle spójny most pomiędzy 
współczesnymi badaniami historyczny-
mi a obrazem Syna Człowieczego z kart 
Ewangelii.

Mimo obiektywnie wielkiego 
wkładu we współczesną teologię, 
szczególną cechą pontyfikatu Ojca 
Benedykta była ogromna pokora, z jaką 
papież wykonywał swoje obowiązki. Nie 
chciał on bowiem nigdy, aby jego osoba 
i jego osobiste nauczanie zdominowało 
Urząd Nauczycielski Kościoła. W świecie 
pełnym skandali, głośnych imprez 
i nachalnie zwracających na siebie uwagę 
celebrytów (co nie omija także kapłanów 
i hierarchów Kościoła) była to postawa 
unikalna, która też nie przysporzyła 
papieżowi z Bawarii popularności. Wszy-
scy, którzy jednak zadali sobie trud wsłu-
chania się w słowa i w ciszę Benedykta, 
wiedzieli, że malowany przez niektórych 
krytyków obraz oddalenia, sztywności 
i beznamiętności najwyższego pasterza 
był całkowicie nieprawdziwy.

CZY BĘDZIE POKOLENIE 
BENEDYKTA?

Wiele napisano o tzw. pokole-
niu Jana Pawła II i szczególnym 
wpływie jaki miało ono wywrzeć 
na świat chrześcijański, ale moim 
osobistym zdaniem nie sprostało 
ono pokładanym w nim nadziejom, 

NA WŁASNYCH WARUNKACH
Wielu publicystów i komentatorów 

zauważyło, że cicha śmierć Ojca Bene-
dykta (jak pragnął by zwracano się do 
niego po renuntiatio) była tak pasująca 
do jego stylu życia i osobowości jak to 
tylko możliwe. Był on zawsze w pewnym 
szczególnym sensie “wycofany”, tak 
jakby nie chciał, by kiedykolwiek zain-
teresowanie jego własną postacią i do-
ciekaniami teologicznymi przysłoniło 
majestat sprawowanego przezeń urzędu, 
jak i to co najważniejsze w wierze kato-
lickiej - osobistą relację z Chrystusem.

W cichości i niewiarygodnej wręcz 
pokorze Joseph Ratzinger spędził 
zwłaszcza ostatnie lata życia w ogrodach 
Watykanu. Przyjmując tylko garstkę 
gości (w tym coroczną, urodzinową de-
legację z ojczystej Bawarii, która zawsze 
przywoziła papieżowi beczułkę trady-
cyjnie warzonego piwa) i udzielając kilku 
wywiadów, większość pozostałego mu 
czasu poświęcił na nieustanną modlitwę 
za świat i za Kościół w coraz bardziej 
niespokojnych latach XXI stulecia. 
Mimo iż jego cichy głos nie rozbrzmie-
wał już na placu św. Piotra, jego postać 
była nieustannym symbolem trwałości 
i stałości, jakiej potrzebują nasze czasy.

NIE JA JESTEM TU WAŻNY
Już pierwszego dnia pontyfikatu 

Benedykt XVI podkreślił, że to nie on 
jest centralną postacią Kościoła, a sam 
chce być jedynie pokornym pracowni-
kiem Winnicy Pańskiej. Był on pierw-
szym papieżem, którego działalność 
świadomie śledziłem i zarówno wtedy, 
jak i tym bardziej dzisiaj dostrzegam jak 
bardzo papież ten różnił się od porywa-
jącego tłumy Jana Pawła II czy zdo-
bywającego wielką popularność swoją 

Pokolenie B16
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mał. Miało to odzwierciedlać 
stosunki jakie panują w Króle-
stwie Niebieskim - poddani służą 
Najwyższemu Królowi, tak jak 
na ziemi służyli namaszczone-
mu i pobłogosławionemu przez 
Stwórcę władcy. 

Służba była jednym z istot-
niejszych elementów tego świata. 
Każdy służył – również król, któ-
ry był sługą Bożym i sługą sług - 
swojego ludu. Choć królów spoty-
kamy w różnych społeczeństwach, 
to jednak religia chrześcijańska 
w sposób szczególny i naturalny 
związana była z trwałością ustro-
ju, a system monarchii naturalnie 
wynikał z teologii. Monarchia 
europejska, jako odzwierciedle-
nie religii, miała być więc chwałą 
swego największego opiekuna 
tak jak stworzenie jest chwałą 
Stworzyciela. 

UKLĘKNĄĆ 
Współcześnie monarchizm 

jest czymś więcej niż tylko ustro-
jem. Jest marzeniem o uporząd-
kowanym i prostszym świecie, 
mistycyzmie relacji społecznych 
z władzą, władzy ofiarnej i pokor-
nej, posłusznej wartościom naj-
wyższym. Jest pragnieniem wła-
dzy, która cieszy się szacunkiem 
i która reprezentuje sobą majestat 
będący wzorem do naśladowania. 
Jest potrzebą społeczeństwa, 
które pomaga sobie wzajemnie, 
które buduje dla pokoleń, nie dla 
chwili obecnej. 

Nie potrzebujemy monarchii 
aby być monarchistami. Wszyscy 
tworzymy bowiem niewidzialne 
Królestwo, którego władcą jest 
Stwórca wszechrzeczy. To kró-
lestwo jest idealne i nigdy nie 
przeminie. Budujmy królestwo 
bez kresu i skłońmy głowy przed 
niewidzialną koroną.

SŁUŻYĆ WSPÓŁCZEŚNIE
Ostatnie tygodnie rozbrzmie-

wały jednym imieniem: Elżbieta 
II. Odejście najdłużej żyjącej 
monarchini odbiło się szerokim 
echem w social mediach. Jedno-
cześnie dla wielu młodych ludzi 
urząd pełniony przez Elżbietę był 
jej osobistą cechą - pomimo docie-
rania do nich informacji o innych 
panujących władcach. Bycie 
królem i królową jako zwyczajnie 
pełnione urzędy kojarzy im się 
raczej z „dawnymi czasami”.

Król i królestwa obecnie 
kojarzą nam się również albo 
z baśniami i twórczością fanta-
sy, z historią lub ewenementem 
Wielkiej Brytanii. Nie mając 
problemu posiadania koronowa-
nej głowy państwa w X XI wiecznej 
Polsce, nie bardzo zajmujemy się 
monarchią w naszych dyskusjach 
o polityce.

Czy w takim razie możliwe 
jest bycie monarchistą w na-
szych czasach? 

Zgłębiając już samą historię 
epoki średniowiecza widzimy 
proces degeneracji monarchii. 
Można by powiedzieć, że od sa-
mego jego stworzenia ustrój ten 
dąży do autodestrukcji. W trakcie 
jej przeobrażeń królowie odbie-
rali sobie coraz to więcej praw na 
rzecz możnych lub uczynili siebie 
jednym z aktorów reżyserowane-
go przez siebie spektaklu. Pomi-
mo bycia Bożymi pomazańcami 
i odpowiedzialności społecznej 
– wszakże król miał być wzorem 
dla poddanych – dopuszczali się 
haniebnych czynów, herezji, zdra-
dy. Często czuli się bogami świata 
doczesnego. Co więc takiego spra-
wiło, że pomimo wielkiej hipokry-
zji i obłudy ten system trwał?

Generalizując, dawne spo-
łeczeństwa były hierarchicznie 
uporządkowane – każdy miał 
swoje miejsce, którego się trzy-

OGRÓD PRZESZŁOŚCI
Wyobraźmy sobie ogród pełen 

różnorodnej roślinności. Znajdziemy 
tam rośliny pospolite i zwyczajne, 
takie jak rumianek, stokrotki, mlecze 
czy chabry. Pośród nich gdzieniegdzie 
wyrastają szlachetne róże i hiacyn-
ty. Wokół wszystkich z nich wiją się 
chwasty i pasożyty. W centrum ogro-
du wyrastał szczególny kwiat, którego 
zaszczytne miejsce zostało darowane 
przez samego ogrodnika, który darzył 
go szczególnymi względami. Kwiat 
ten wyraźnie odróżniał się swym 
majestatem pośród reszty roślinnego 
stworzenia, jakby panując nad nimi 
i motywując swoim przykładem do 
wzrostu. Z czasem kwiat jednak za-
czął obumierać - zmniejszał się i gnił. 
Niektóre ze szlachetnych kwiatów 
myślały, jak mogłyby mu pomóc, inne 
jak zająć jego miejsce. Kwiaty odda-
lone od centrum zdarzeń słyszały 
jedynie pogłoski, że w ogrodzie coś 
się dzieje i prawdopodobnie mogą 
obawiać się jakiegoś spisku organi-
zowanego przez kwiaty najpiękniej-
szego, mającego na celu odebranie im 
ich miejsc. 

Kwiat w końcu stał się tak mały, 
że z łatwością pozostałe dały radę go 
zagłuszyć i zgnieść, mnożąc się na 
jego szczątkach. W ogrodzie, pośród 
milczenia i dopustu ogrodnika, pa-
nował chaos.

Czy władca jednego z najwięk-
szych państw świata mógł czuć się 
umierającym kwiatem, opuszczonym 
przez swego Opiekuna, naturę i pra-
wo? Podczas jego ostatniej podróży 
ulicami Paryża, gdy wieziony na 
współczesny Plac Zgody, na którym 
ponad dwieście lat temu wznosiła się 
krwiożercza konstrukcja z drewna 
i żelaza, prawdopodobnie czuł się naj-
mniejszy spośród otaczającego go tłu-
mu Francuzów. W tym miesiącu, 21 
stycznia, obchodzimy 229. rocznicę 
ścięcia Ludwika XVI - najsmutniejsze-
go z namaszczonych na pomazańca 
Bożego królów. 

Niewidzialna korona

Koncept ideowy 
Katarzyna Kotowska
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dem dopuszczenia się kradzieży 
miecza należącego do planują-
cego targnąć się na własne życie 
przy jaciela i ponowił pierwotne 
pytanie. Zaskoczony Eutydem 
przyznał że czyn ten, chociaż 
podstępny, byłby niewątpliwie 
moralny. W ten sposób z pomocą 
Sokratesa uświadomił sobie, że 
jego pierwotnego stwierdzenia, 
chociaż w yrażonego z ogromną 
pewnością, nie da się zastosować 
do każdej sytuacji.

ZBURZYĆ I POMÓC SIĘ NARODZIĆ
Taki sposób prowadzenia 

rozmow y w ypracowany przez 
Sokratesa nazywamy dziś meto-
dą sokratyczną. Miała ona dwa 
etapy. Pierwszy z nich, polegał 
właśnie na uśpieniu czujności 
rozmówcy poprzez własne uniże-
nie i udawany podziw i zadaniu 
mu pytania, odpowiedź na które 
była dla niego początkowo jasna 

N ie słynął ze szczególnie wy-
rafinowanych manier, nie 
posiadał wielkiego majątku, 
ani nie cieszył się szczegól-

nym szacunkiem współobywateli. 
Nie pełnił także żadnego zna-
czącego urzędu publicznego i nie 
zostawił potomnym ani jednego 
dzieła literackiego, a prawdę mó-
wiąc nie wiadomo nawet czy umiał 
pisać. Jak zatem możliwe, że ów 
niski, garbaty starzec o pękatym 
nosie i charakterze (jak sam twier-
dził) irytującej końskiej muchy 
został najsłynniejszym Grekiem, 
inspiracją i niegasnącym wzorem 
dla całej rzeszy wielkich myślicieli 
Zachodu oraz niewątpliwie jedną 
z najważniejszych postaci w histo-
rii świata?

DROGI EUTYDEMIE…
Sokrates, bo tak miał na 

imię, był jednak w oczach współ-
czesnych niewątpliwie w yjątko-

wą i niepowtarzalną postacią. 
Zazw yczaj przechadzał się on 
ateńskimi ulicami i zaczepiał 
przechodzących obywateli 
zadając im pytania. Jak sam 
tłumaczył, uważał się bowiem za 
człowieka pozbawionego mądro-
ści i bardzo chciał ją odnaleźć. 
Stawiając się w roli prostaczka 
podziwiającego mądrość i obycie 
rozmówcy często usypiał jego 
czujność. Pytania były pozornie 
łatwe, a odpowiedzi oczywiste, 
po jednak dłuższej rozmowie 
jego interlokutorzy bywali cał-
kowicie zbici z tropu.

Na przykład zapytał pewnego 
razu Eutydema czy posługiwanie 
się podstępem jest w każdym 
przypadku czynem niemoral-
nym. Eutydem, uchodzący za 
człowieka niezw ykle honorowe-
go, bez zastanowienia odparł, 
że oczywiście tak jest. Sokrates 
posłużył się jednak przykła-

Akuszer mądrości
Mniej więcej 2400 lat temu w mieście Ateny żył człowiek, który bardzo lubił zadawać pytania. 

Koncept ideowy 
Krzysztof Kotowski
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i oczywista. W toku rozmow y 
pojawiały się jednak sprzeczno-
ści, które prowadziły do sytu-
acji, w której kurczowe trzy-
manie się pierwotnego poglądu 
prowadziło do absurdu. Interlo-
kutor Sokratesa musiał wreszcie 
uznać, że pogląd, który z począt-
ku uważał za w pełni racjonalnie 
uzasadniony i niepozostawiający 
wątpliwości (gr. episteme) było 
tak naprawdę jedynie złudnym 
mniemaniem (gr. doksa). Etap 
ten jest nazywany metodą elenk-
tyczną, czyli “zbijającą”, gdyż So-
krates “zbijał” doksę rozmówcy.

Zburzenie dotychczasow ych 
poglądów rozmówców Sokratesa, 
w tym tych na których podsta-
wie budowali oni swoje życia, 
bywało brutalne. Nie zostawiał 
on ich jednak w ciemności. 
Pierwszy, negatywny etap był 
zazw yczaj uzupełniany o etap 
pozytywny, w którym Sokrates 
starał się niejako w ydobyć z roz-
mówcy tkwiącą w nim prawdę. 
Zadając odpowiednie pytania 
i posługując się przykładami 
w pewien sposób asystował 
w przy jściu episteme na świat. 
Nie stawiał się jednocześnie 
w roli mędrca i mistrza, a part-
nera i pomocnika, podkreślając 
jednocześnie że on sam także 
się uczy. Od greckiego słowa 
określającego asystowanie przy 
porodzie nazywamy ten etap 
metodą majeutyczną.

MĄDROŚĆ I MNIEMANIE
“Czasy peryklejskie”, jak 

czasem nazywamy ten szczegól-
ny moment w dziejach antycznej 
Grecji, były czasem niepraw-
dopodobnego wręcz rozwoju 
społecznego (ustrój ateński), po-
l itycznego (rozkwit poleis) oraz 
naukowego. Nic więc dziwnego, 
że szczególne wpływ y zdobywać 
zaczęli wędrowni nauczyciele 
podróżujący z jednego miasta do 
drugiego. Ludzi tych nazywano 
sofistami (gr. sofia - mądrość). 
Twierdzil i oni, że posiedli mą-
drość, którą rozumieli jako ogół 

informacji o świecie i byli goto-
wi, oczywiście za sowitą opłatą, 
przekazać ją uczniom, zazw yczaj 
rekrutującym się z najw yższych 
warstw greckiego społeczeń-
stwa. Panowało powszechne 
przekonanie, że po odebraniu 
nauk od sofistów, składających 
się z kursów etyki, rel igii, poli-
tyki i retoryki ci młodzi ludzie 
również posiedli mądrość i są 
wszechstronnie przygotowani 
do pełnienia odpowiedzialnych 
urzędów publicznych.

W przeciwieństwie do sofi-
stów Sokrates nie szczycił się 
w towarzystwie gronem sza-
cownych uczniów i nie pobierał 
żadnych opłat za swoje “usługi ”. 
Uważał że nie wie nic, więc nie 
posiada na sprzedaż żadnego 
“towaru”, co nie przeszkadzało 
dużym grupom młodych ludzi 
w słuchaniu jego słów. Popu-
larności wśród opisanego w yżej 
środowiska nie przysporzyło mu 
także często w yrażane głębokie 
przekonanie, że deklarowana 
i drogo sprzedawana “mądrość” 
sofistów jest niczym innym 
jak złudną i niepewną doksą. 
Prawdziwa mądrość kryła się zaś 
w zrozumieniu prawdziwej na-
tury człowieka, w tym naszych 
ograniczeń. Pierwszym ku temu 
krokiem jest zawsze zaakcepto-
wanie naszej niewiedzy.

PIERWSZY FILOZOF
Zadając pytania o spra-

w y najważniejsze, publicznie 
głosząc i dyskutując o swoich 
przemyśleniach oraz rewolucy j-
nie przenosząc zakres najistot-
niejszych dociekań z przyrody 
na człowieka, Sokrates został 
pierwszym przedstawicielem 
zachodniej tradycji f i lozoficznej.

Pierwszym, który świadomie 
“umiłował mądrość” (gr. f i lo-
zofia) odrzucając doksę i po-
święcając się jej poszukiwaniom 
poprzez rozumowanie, argu-
menty i pytania. Tylko dzięki 
nim, a nie jedynie zawierzając 
bezgranicznie słowom ważnych 

ludzi, możemy zbliżyć się do 
prawdy. W ten właśnie sposób 
ów irytujący Grek postawił 
jeden z trzech f i larów naszej 
cywilizacji.

Zadarcie z najbardziej wpły-
wow ymi obywatelami swojego 
polis nie mogło skończyć się dla 
Sokratesa pomyślnie. Został 
on oskarżony o nieoddawa-
nie czci państwow ym bogom 
i deprawację młodzieży. Jego 
współobywatele nie dostrzegli, 
że Sokrates nigdy nie odrzucił 
wiary w rzeczy nadprzyrodzo-
ne, a jedynie nie godził się na 
bezmyślne uczestnictwo w dość 
prymitywnych wierzeniach. 
Z kolei rzekome “psucie” ateń-
skiej młodzieży otwierało ich 
na perspektywę większą niż 
doksa sofistów. Fi lozof zdołałby 
zapewne uniknąć surowej kary,, 
a le do końca wierny swojej repu-
tacji złośliwego owada mające-
go burzyć nieuświadomionych 
w swojej niewiedzy ateńczyków 
i wewnętrznemu głosowi naka-
zującemu mu zawsze poszukiwać 
mądrości, zażądał dla siebie 
“ kary” w postaci dożywotniego 
wiktu i opierunku zapewnianego 
przez państwo. Jeszcze bardziej 
rozsierdził tym współobywa-
teli, którzy skazali go na karę 
śmierci. Odrzuciwszy możliwość 
ucieczki, jako stanowiącej za-
przeczenie całości dotychczaso-
wej działalności, Sokrates w ypił 
truciznę i umarł.

POSZUKUJ PRAWDY
Ten wciąż zadający trud-

ne pytania, skomplikowany 
człowiek, zapewne prawdziwie 
irytujący, ży je jednak dalej 
jako pierwszy w długim szeregu 
największych postaci f i lozofii 
Zachodu. Zachęcam Cię, drogi 
czytelniku, abyś Ty także był jak 
Sokrates i nigdy nie bał się trud-
nych pytań oraz trwał w nie-
złomnym poszukiwaniu natury 
rzeczy. Tylko życie świadome, 
dzięki z korzystaniu ze szczegól-
nego daru jakim jest rozum, po-
zwala nam być w pełni ludźmi.
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urywa, jednak nie zapominajmy, 
że nie możemy traktować ścieżki 
rowerowej jako naszego zastęp-
czego szlaku, pamiętając o tym, że 
(w szczególnie w sezonie) porusza 
się po niej naprawdę duża ilość 
rowerzystów, więc stosownym jest 
podążać poboczem ścieżki, które 
jest też już dobrze wydeptane. 

WALKING, TREKKING, PLAŻING
Pokonując trasę Władysławo-

wo - Hel oczywiście nie jesteśmy 
skazani na ciągłe podążanie 
wytypowanym szlakiem, w końcu 
jesteśmy nad morzem! Zachęcam 
gorąco do korzystania z jego uro-
ków i przejścia przynajmniej frag-
mentu trasy samym brzegiem mo-
rza. Ja wędrowałem w gorące dni, 
więc często korzystałem z uroków 
Bałtyku, a z racji tego, że jest on 
na niemal każdym fragmencie 
szlaku „na wyciągnięcie ręki”, to 
możemy naszą wyprawę połączyć 
z częstymi kąpielami na licznych 

J ej niezwykłość polega na uni-
kalności krajobrazu i niespo-
tykanej łatwości wędrowania, 
dzięki czemu jest to doskonały 

wybór dla osób dopiero zaczyna-
jących swoją przygodę z turystyką 
i wyprawami pieszymi. Odbyłem 
taką wyprawę minionego lata 
i chciałbym Wam przekazać nieco 
moich przeżyć i obserwacji.

DROGA DLA KAŻDEGO
Sam szlak jest bardzo dobrze 

widoczny i oznakowany - to szero-
ka i równa ścieżka żwirowa przy-
stępna zarówno pieszym, jak i ro-
werom, otoczona pięknym lasem 
mieszanym, biegnąca przeważnie 
z lewej strony półwyspu. Taki 
stan rzeczy utrzymuje się aż do 
samej Juraty, tam sprawa się nieco 
komplikuje, a raczej zmiania nieco 
otoczenie i warunki, ponieważ 
jesteśmy zmuszeni przejść na po-
bocze ścieżki rowerowej biegnącej 
wzdłuż drogi asfaltowej. Szlak się 

Z plecakiem przez mierzeję
Wśród zestawienia nadmorskich, polskich szlaków zdecydowanie 

nie może zabraknąć szlaku Władysławowo - Hel. Jest to malownicza 
trasa, która prowadzi nas przez piękny półwysep usytuowany na  
samym wierzchołku Polski. 

Koncept na weekend 
Rafał Krawczyk
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Z plecakiem przez mierzeję

plażach mijanych po drodze.  No 
właśnie, plaże, co z nimi? Jest ich 
po drodze mnóstwo, każde wejście 
jest dobrze oznaczone i posiada 
swój numer, co stanowi świetny 
odnośnik informujący nas w jakim 
fragmencie trasy aktualnie się  
znajdujemy.  W ubiegłym roku na 
odcinku Władysławowo - Kuźnica 
trwały jeszcze prace związane 
z wbijaniem nowych umocnień 
brzegowych zapobiegających 
wymywaniu piasku z półwyspu, 
natomiast teraz dobiegły one 
końca i nie jesteśmy już skazani 
na dźwięk maszyn i wydzielone 
z użytkowania strefy.

A DROGA WIEDZIE 
W PRZÓD I W PRZÓD

Długość szlaku to 36 kilome-
trów, jednak co kilka kilometrów 
możemy lekko zboczyć ze ścieżki 
i zajść do małych nadmorskich 
miejscowości, aby zjeść w licznych 
knajpach czy też uzupełnić zapasy 
wody w sklepie - to zdejmuje z nas 
obowiązek niesienia ze sobą pro-
wiantu, co wbrew pozorom może 
się okazać niemałym obciążeniem 
dla początkujących wędrowców. 
Idąc dalej, korzystając z dobro-
dziejstw restauracji i barów nie 
tracimy czasu na przygotowywa-
nie pełnowartościowych posiłków, 
które są oczywiście niezbędne 
w trakcie takiej wędrówki. Kwestią 
stanowiącą o przystępności tego 
szlaku początkującym jest także 
fakt, że przez znaczną większość 
trasy szerokość półwyspu nie prze-
kracza 200 metrów, dzięki czemu 
nie musimy obawiać się o to, że 
w przypadku zboczenia ze szlaku 
nie znajdziemy drogi powrotnej, 
ponieważ dzięki morzu obecnemu 
z obydwu stron drogi możemy 
błyskawicznie powrócić na właści-
wy azymut. 

W HAMAKU I NA ŁÓŻKU
Trasa ta w moim przypadku 

została rozłożona na aż 4 dni, co 
oznacza 3 noclegi. Oczywiście 
wynikało to z mojego założenia 
chęci odbycia spokojnej wędrówki 
i korzystania z uroków okolicy, 
jednak szlak bez ciężkiego plecaka 
jest „do zrobienia” w jeden dzień. 
Dziennie wraz z moją towarzyszką 
pokonywaliśmy około 10 kilome-
trów, a noce spędzaliśmy w ha-
makach, jednak jeśli tak jak my 

chcielibyście na półwyspie spędzić 
nieco więcej czasu, to po drodze, 
w miejscowościach takich jak Cha-
łupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, 
czy też na końcu sam Hel, mamy 
dostępną szeroką gamę hoteli, 
gospodarstw agroturystycznych, 
domków do wynajęcia czy też pól 
kempingowych, więc nocleg znaj-
dzie się w każdym budżecie.

DLA HISTORYKA I PRZYRODNIKA
Miłośnicy historii na trasie 

powinni zobaczyć dwa schrony 
sprzed II Wojny Światowej położo-
ne niedaleko siebie - Ciężki Schron 
Bojowy Sęp i Ciężki Schron Bojowy 
Saragossa, a jeśli chcecie zgłębić 
trochę historię schronów oraz oko-
licy, to dobrym wyborem będzie 
zajście do muzeum znajdującego 
się w schronie Sabała, nieopodal 
w lesie. Oprócz schronów, nama-
calnymi dowodami historii w tych 
rejonach jest stanowisko armaty 
czy też wieża obserwacyjna, także 
z okresu II WŚ - oba obiekty są 
zaznaczone na Mapach Google. 

Między Jastarnią a Juratą 
mamy okazję maszerować bar-
dzo urokliwym szlakiem, gdyż tę 
okolicę porasta bujna roślinność, 
a nieopodal biegnie kanał wodny 
oraz zdarzają się fragmenty gęsto 
porośnięte mitycznie wręcz wyglą-
dającymi orlicami (rodzaj paproci), 
przez ten moment drepczemy 
wyjątkowo po prawej stronie pół-
wyspu - od strony zatoki.

MORZE, NASZE MORZE!
Na odcinku Władysławowo - 

Hel nieustannie kursują pociągi, 
co daje nam komfort, że w ra-
zie problemów możemy szybko 
ominąć jakiś fragment trasy jeśli 
z jakiegoś powodu nas on nie 
interesuje lub pogoda nie sprzyja, 
dzięki czemu w przypadku deszczu 
możemy się szybko przenieść do 
jednej z klimatycznych knajp i tam 
miło spędzić resztę dnia.

Osobiście zdecydowanie 
zachęcam do spróbowania prze-
życia własnej, podobnej przygody 
i wybrania się na taką wędrówkę 
pięknym, słonecznym, polskim 
latem, samemu, w parze lub 
z przyjaciółmi i zakosztowania 
wspaniałych uroków polskiego 
morza w miejscu, gdzie dosłownie 
otacza nas ono z każdej strony!
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