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Od	redaktora

K
ażdy bywa na co 
dzień klientem  
w sklepie i każdy  
z nas chodzi czasami 
od okienka do 
okienka jako petent  
w urzędzie. 
Spotykamy się raz po 
jednej, raz po drugiej 
stronie – jesteśmy 
mile widziani albo 
zbywani, sami witamy 
lub spławiamy byle 
szybciej. Ale nie tylko 
o tym w naszym 
magazynie…

Rozmawiamy z artystą-malarzem o sztuce walki 
i zastanawiamy się nad zjawiskiem przemocy 
psychicznej w związkach. Podróżujemy z Bezkresami 
po Białorusi. Poznajemy przedsiębiorczość Fryderyka 
Chopina. Odwiedzamy bogate kramy na krakowskim 
rynku. Poznajemy biznesową mowę tańców. 
Podglądamy co zatrzymali w kadrze fotoreporterzy. 
Podziwiamy biurokratyczne wnętrze. Zmagamy się  
z dorosłością. Relaksujemy się w SPA. Szukamy ciemnej 
materii i czytamy wiersze. Ale nie tylko…
Zapraszamy do lektury, a Czytelników, którzy już 
nas polubili na facebooku zachęcamy do współpracy, 
czekamy na pytania, na które razem znajdziemy 
odpowiedź i zgodnie z naszą dewizą: „Twoją myśl 
przekażemy innym”. 

Jolanta Wroczyńska



Twoją 
myśl 
przekażemy 
innym...

 
Na Twoje 
pytanie 
poszukamy 
odpowiedzi
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Od rzemieślnika 
dO mistrza

z Michałem Piotrkowiczem rozmawia	
Katarzyna	Bogucka
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Skojarzenie ze słowem zabytki?
Muzea, kościoły, freski, szkice to skojarzenia związane z latami studiów na wydziale 
konserwacji zabytków Akademii Sztuk Pięknych. Taki był mój wybór, ale to nie znaczy, że 
rzuciłem rysowanie artystyczne, robiłem to w liceum, na studiach i teraz. Natomiast wiedzę 
o historii sztuki w dużej mierze zawdzięczam mojej wspaniałej nauczycielce z liceum, co 
procentowało na studiach. Miałem szczęście, bo to nauczyciel sprawia, że potrafimy coś 
pokochać lub znienawidzić i się uprzedzić. 

Artysta i rzemieślnik?
Studia dały mi zajęcie bardziej rzemieślnicze, wymagające często nawet większej wprawy 
niż tworzenie od podstaw. Przy konserwacji trzeba ,,wejść w rękę” autora, osoby, której 
już dawno nie ma oraz w technikę, której już się nie stosuje, gdyż została wyparta przez 
nowoczesne metody i materiały. To bardzo trudne utemperować swoją chęć do tworzenia 
i nie poprawiania tego co zostało stworzone. Istnieje przekonanie, że zabytki to wyłącznie 
dzieła sztuki z wysokiej półki, ale nie tylko, na przykład w kościołach można odnaleźć 
ludowe malowidła nie wychodzące spod pędzla zawodowego artysty. I nie jest to czymś 
wyjątkowym, że osoba konserwująca może mieć dużo lepszą rękę od autora zabytku. 
Nauka i doświadczenie dają pełne możliwości doskonalenia swojego rzemiosła i choć jest 
to zawód żmudny, wymagający cierpliwości, to procentuje, kiedy tworzy się własne kreacje. 
Studia zwykle trwają sześć lat, ale wiele osób kończy je po siedmiu, ośmiu latach, bo  
w ramach dyplomu obiekty konserwujemy przez rok a czasem i dłużej.  
Prac konserwatorskich nie da się przyspieszyć, bo tu czas płynie jak w danej epoce. 

Konserwator na ½ etatu?
Tryb pracy w konserwacji zabytków wymaga częstych podróży, zaś prace w danym miejscu 
czasem mogą trwać kilka lat, a ponieważ to nie jest jedyne moje zajęcie, więc zajmuję się 
konserwacją malarstwa sztalugowego, bo można je przenosić. W większości jest to malarstwo 
religijne, np. ikony, ale trafiły do mnie również portrety z kolekcji prywatnych, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Studia dały mi warsztat, podkreślam to często, bo artysta bez 
warsztatu to geniusz czyli wyjątek. Warsztat jest podstawą sukcesu, potem jest wszystko inne. 
Bycie konserwatorem nie wyklucza bycia artystą malarzem. Jednak najważniejsze jest to, aby 
mieć w życiu plan, uzbroić się w cierpliwość i nie czekać tylko działać.

Konsekwencja, a może chaos i spontaniczność?
Moja konsekwencja rozpoczęła się w wieku siedmiu lat, kiedy podjąłem równolegle naukę 
rysunku i sztuk walki. O ile sztuki walki były niejako rodzinną tradycją, bo tata był moim 
pierwszym trenerem, to malowanie i rysunek było tym, co wypłynęło z mojego wnętrza. Ale czy 
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to malarstwo czy ćwiczenia fizyczne, mój tata powtarzał: nic na siłę, ale jak już 
coś robisz, to rób porządnie.

Geniusze kontra pracusie?
Rysunek bardzo lubiłem, ale nie byłem geniuszem, a moja dysgrafia  
i dyslekcja dawały o sobie znać, jednak nauczyłem się samozaparcia i pracy, 
podobnie jak w walkach, które wymagały koordynacji. Można powiedzieć, 
że robię to do czego nie miałem wielkich predyspozycji, ale sprawiało mi 
przyjemność, zwłaszcza jak pokonywałem samego siebie.

Czy wolny jak wolny zawód?
Artysta malarz to zawód i powołanie, a wolny zawód wymaga pasji  
i kreatywności. Trzeba czuć w sobie powołanie i nie dać się zdołować 
porażkami czy brakiem akceptacji dzieła. To nie jest wdzięczne zajęcie. 
Artyści malarze, rzeźbiarze, tancerze, śpiewacy etc. nie tworzą artykułów 
pierwszej potrzeby. Zdaję sobie doskonale sprawę, że nie ratuję życia. 
Obraz to jest taka fanaberia wisząca na ścianie, ale równie dobrze ta ściana 
może być pusta w przeciwieństwie do żołądka.

…po namyśle?
Myślę, że w człowieczeństwo wpisana jest chęć upiększania i posiadania 
pięknych przedmiotów. Przecież to jeden z pierwszych homo sapiens 
bazgrał po ścianach, i tak naprawdę nie wiadomo czym się kierował, ale 
jego malowidła przetrwały do dziś. Czy nie piękno właśnie i emocje z nim 
związane nie sprawiają, że odróżniamy się od zwierząt?

Umowność arcydzieła
Czy coś jest sztuką czy nie, czy coś jest arcydzieło czy nie i co jest kanonem 
piękna, to jest sprawa umowna. Obecnie mamy całą mozaikę stylów. Dawniej 
było ich mniej i obowiązywały pewne kanony. Teraz jest wszystko to, co już 
było plus to, co łączy epoki i to, co czysto współczesne. Nie ma jednoznacznej 
definicji piękna i sztuki. Moim zdaniem kryterium oceny powinna być 
szczerość dzieła, bo prawdziwość się czuje, tak jak i sztuczność. 

Pomysł, temat, news 
Temat i charakter każdy artysta wybiera indywidualnie. Jedni stają się 
komentatorami rzeczywistości, bo mają taką ambicję, a drudzy idą w kierunku 
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lżejszym, abstrakcyjnym. Osobiście staram się mieszać tematy. Nie 
narzucam sobie jednego kierunku. Nie maluję natomiast newsów, 
czyli tego co modne. Myślę, że czasem warto usiąść i namalować 
swojego ukochanego kota.

Artysta o artystach 
Artyści generalnie są dość próżni i każdy chciałby wywołać 
emocje, zmusić swoim dziełem do komentarza. To wpisuje 
się w bycie artystą, choć czasem działa na plus, a czasem na 
minus. Na pewno łatwiej wywołać szum wokół siebie  
w przemyśle muzycznym – można być muzykiem i celebrytą, 
ale nie słyszałem o malarzu-celebrycie. Może na tym polega 
cała trudność, że dzieło jakie się wykonuje stoi  
w pierwszym rzędzie, a malarz za nim. Jeśli obrazy się nie 
bronią, to artysta też całkowicie jest niewidoczny. Można 
próbować krzyczeć, wymyślać teorie do tego, co się zrobiło 
i przekonywać do własnego dzieła, jednak jeśli samo dzieło 
nie będzie przekazem to nie przetrwa.

Pierwszy raz…
Pierwszego obrazu nie pamiętam, ale pamiętam pierwszy 
Nokturn – pejzaż nocą. Byłem szczęśliwy i zachwycony, 
że wyszła mi noc, chciałem krzyczeć z radości i pokazać ją 
wszystkim nie zważając na porę dnia. Jednak nie wszyscy byli tak 
zachwyceni jak ja, ale to był mały przełom w mojej twórczości. 
Problem jest w tym, że artysta przywiązuje się do swojego 
dzieła, godziny pracy powodują, że traci dystans. Trzeba dużo 
pracować nad samym sobą, by samemu oceniać swoje prace  
i potrafić się pochwalić, ale i ochrzanić kiedy coś spartaczymy.

Sukces obowiązkowy?
Uważam, że nie można się dołować jednym czy dwoma 
niezgrabnymi obrazkami. Ważne jest by pracować, a nie 
myśleć o tym, że będziemy pracować. Grunt to iść do 
przodu. Jest coś w tym, że uczymy się na błędach, ale 
ważne jest, żeby je przemyśleć. Równie rzadko analizujemy 
to co dobrze zrobiliśmy. Jeszcze nie opanowałem takiej 

cykl Przesłuchanie anioła
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umiejętności, żeby być całkowicie obiektywnym dla samego siebie, ale pracuję nad 
tym, dlatego pokazuję moje prace i zbieram opinie. Nie obrażam się na krytykę,  
a opinie zawodowców, jak i nieprofesjonalistów są dla mnie na równi ważne. 

Jaką ,,muzę” lubisz?
Mam wrażenie, że poziom kształcenia muzycznego w szkołach i mediach jest lepszy niż 
poziom kształcenia plastycznego. Każdy z nas może określić jaką muzykę lubi. Na pytanie: 
jaką muzę lubisz? – usłyszymy różne odpowiedzi: „Nie jestem na topie, stary jazz”,  
„Led Zeppellin”, „DJ Noiser, Paktofonika, Młoda Doda”, ale na pytanie jakiego malarza 
lubicie? – usłyszymy: eee …Picasso!? Niestety. Jesteśmy bombardowani obrazkami, żyjemy  
w kulturze wizualnej fb, gazeta, ulotka, bilbord itd. Dosłowność w nich zawarta kształtuje 
nasz gust i spojrzenie na sztukę, co sprawia, że symbol i przenośnia są odbierane jako 
wyższy, często trudny poziom sztuki. Tak jest i rzeki nie zawrócimy.

Moc energii
Uważam, że jak coś jest dobre i ma swoją energię, to spodoba się zarówno temu, 
kto ma wysublimowane gusta i umie patrzeć na sztukę, jak i temu, kto odbierze 
dzieło całkowicie instynktownie. To trochę jak z poezją – interpretacja wiersza 
powinna wychodzić od czytelnika, bo to wzbogaca sztukę i sprawia, że może żyć 
własnym życiem. Sztuka powinna być wolna. Artyści, którzy chcą być odczytani 
zgodnie z ich założeniami mogą spotkać się z dysonansem, ponieważ kiedy 
pokazujesz swoje prace nie możesz wymagać, by były odczytane po twojemu. 
Czasem tytuł coś sugeruje, ale dalej to już wszystko zależy od widza. Było tyle szumu 
o sławną już rzeźbę Jana Pawła II, gdzie zostaje On przygnieciony meteorem. Rzeźba 
siała zgorszenie i oburzenie, a moim zdaniem przekaz był jak najbardziej humanitarny: 
pochylcie się nad człowiekiem, który niesie wielkie jarzmo. Owszem zestawienie było 
kosmiczne, ale wcale nie miało ubliżyć Papieżowi. Skandal zadziałał in plus dla artysty, 
ale myślę, że nie był to efekt zamierzony. To miało zaskakiwać, ale podejrzewam, że 
artystka liczyła na refleksję ze strony oglądającego. Odwieczny problem ,,co artysta 
miał na myśli?”. Laik często myśli, że to co powstawało dłużej albo z droższych 
materiałów jest sztuką, zaś rzeczą artysty jest docenić dzieło ze względu na ilość 
sztuki w sztuce. Zostałem nauczony, aby nie patrzeć na sztukę tylko z jednego 
punktu i tylko przez pryzmat własnych upodobań. Ważne jest podłoże dzieła sztuki, 
koncepcja, kontekst, bo niekiedy bywa cytatem i odniesieniem do innych dzieł. 
Dlatego, aby docenić przysłowiowy czerwony punk na białej ścianie trzeba wcześniej 
choć trochę „opatrzeć się” z malarstwem, rzeźbą, instalacją przestrzenną. 
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Moje Anioły 
Staram się malować wszystko – od rzeczywistości po jej symbolikę. Moje 
anioły kwalifikuję do obrazów symbolicznych. Uskrzydlona postać należąca 
do kultury judeo-chrześcijańskiej, w której żyjemy jest bardzo uniwersalnym 
symbolem – to opiekun, stróż, symbol niewinności, ale i anioł posłannik, ale 
i anioł upadły. I właśnie ta wieloznaczność bardzo pasowała mi do mojej 
koncepcji. Melancholia i pesymizm wkradają się w obrazy, ale mam wrażenie, 
że u każdego artysty to występuje. To wynika z charakteru pracy, pracy cały 
czas, od rana do rana. Jak jestem w uderzeniu, to pracuję non stop. Nie robię 
dużych przerw między malowaniem kolejnych obrazów, bo gdy nie maluję, 
staję się zły. Malowanie i ćwiczenie to jak powietrze niezbędne w moim życiu.

Zawodnik kontra artysta
Zawodnik albo ma formę, albo właśnie ją buduje. Artysta ciągle buduje 
formę. Przestój jest niedobry ani w sporcie, ani w malowaniu. Nie żyję 
z kalendarzem, bo trzeba być elastycznym w życiu i wybierać to co 
ważniejsze. Kiedy cele są wytyczone, a wypływają rzeczy spontanicznie, 
to trzeba mieć zdolność krytycznego myślenia i odsiewać to co nie jest 
wartościowe. W sztukach walki krytyczne myślenie to podstawa. Wykonuję 
na tyle dużo rzeczy, że dzięki zdolności podejmowania szybkich decyzji 
jestem w stanie funkcjonować. Sztuki walki pomogły mi w nabyciu tej 
umiejętności – jest taki moment, że już się nie myśli tylko decyduje. Kiedy 
po treningu dochodzi do sparingu – walki, to nie ma czasu do porównań 
z przeciwnikiem, bo zazwyczaj w tym momencie szybuje w nas pięść, a po 
niej zachowawcza walka i raczej przegrana. Dlatego szacowanie własnych 
umiejętności trzeba robić podczas treningu. Oczywiście walka jest prostsza 
niż życie, bo ma wyznaczone reguły, a w życiu nie wszyscy stosują się do 
reguł. No, ale niejeden wielki tego świata porównywał życie do walki. Ja 
czerpię z mojego doświadczenia i myślę, że u mnie sztuki walki tak głęboko 
we mnie przeniknęły, że czasem nieświadomie czerpię i przekładam ich 
zasady na życie. Na przykład kiedy wstaję rano i zamiast malować myślę,  
że boli mnie palec i zaczynam rozdmuchiwać swój problem, to natychmiast 
wiem, że jak się temu poddam, to przegrywam wówczas małą walkę. 
Staram się, aby nie umykało mi w życiu to, co mam zrobić na bieżąco.

Szybkość reakcji a cios rzeczywistości
W reakcji na rzeczywistość, która jest zmienna, musimy szybciej podejmować 
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decyzje, szybciej rozwiązywać problemy, ale nie można przegapić tego 
co konsekwentnie każdego dnia mamy do wykonania. Na rozwiązanie 
trudnych problemów zazwyczaj jest czas, bo rozwiązanie ich wymaga 
zmiany zachowania, podejścia, rozmowy i to musi następować tak jak trening 
cyklicznie. Nie wolno sobie utrudniać życia i nie wolno być biernym, bo to 
prowadzi do przegranej. Trzeba kontynuować to, co się chce robić, pomimo 
porażek. Dzisiaj jestem trochę lepszy niż wczoraj, jutro będę trochę lepszy niż 
dzisiaj i oglądanie się na innych nic nie daje, a porównywanie się jest najgorszą 
rzeczą, bo każdy ma inny progres i na długim dystansie bardzo często się to 
wyrównuje. Wytrwałość jest czynnikiem najważniejszym, mającym kolosalny 
wpływ na końcowy wynik. Oczywiście ważne jest podejście – oczywiście 
pesymizm przytłacza, spirala się nakręca i tak tracimy kolejny dzień.  
Są gorsze i lepsze dni, ale ten kto nie dołuje siebie lecz pracuje, ten dzięki 
temu się rozwija. Zawsze trzeba próbować walczyć. Rzucanie i zaczynanie, 
zaczynanie i poddawanie się prowadzi do porażki – w sporcie, w sztuce  
i w życiu. Okazuje się, że minęło dwadzieścia lat, a człowiek stoi w tym samym 
miejscu, na niczym się nie zna i staje jest pod każdym względem zaniedbany, 
pomimo ogromnego potencjału jaki w sobie nosił. Pozostaje konstatacja: 
miałem zdolności do wielu rzeczy, ale opanowałem je powierzchownie, aby 
nie poczuć trudu i nie musieć być konsekwentnym, dlatego w rezultacie nie 
rozwinąłem swoich zdolności. 

,,2” to wystarczająco
Jestem zdania, że dwie rzeczy, w których się człowiek doskonali i czuje się 
mocny, to wystarczy. Mam na myśli podejście ambitne, poważne, dające 
umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym. Nie jest możliwością być 
doskonałym w kilku dziedzinach, osobiście w to nie wierzę.

Być a umieć - budować a niszczyć
Jest różnica pomiędzy osiągnięciem czegoś a byciem kimś. Można być 
kimś a nie umieć nic konkretnego – taki typ współczesnego Dyzmy, 
przytomny oportunista, którego jakaś fala wyrzuca, a on potrafi się odnaleźć, 
niekoniecznie mając odpowiednią wiedzę. Mnie fala nie popycha, ja wykonuję 
swoją pracę świadomie i rzetelnie. I tak bym chciał być oceniamy, że robię 
coś dobrze, że przedstawiam ciekawą koncepcję, że mój obraz wzbudza 
refleksje. Ten mrok w moich obrazach to jest jak wentyl, który pozbawia 
mnie negatywnych emocji. Nie można zapomnieć, że w świecie artystycznym, 

Biczowanie

Judasz
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w sztuce, jak i w życiu, są olbrzymie amplitudy od triumfu do przegranej. 
Ale my, artyści, to jesteśmy straszliwe wrażliwce. Bierzemy wszystko do 
siebie. Pomaga mi filozofia sztuk walki, bo porażka uczy, ale wiadomo, że bez 
sukcesów ciężko jest stanąć artyście samotnie przed płótnem.

Jakiego malarza prace lubisz?
Lubię konkretne obrazy, ale Francisco Goya, Duda-Gracz, Beksiński, Jan 
Lebenstein przemawiają do mnie. Ich obrazy mają swoją ciemność życia, 
moje też. Jestem ,,nocnym Markiem” może dlatego lubię trochę mroku. 
Ale ciemność ma drugą stronę, z drugiej strony inspiruje mnie Paul Klee. 
Kolorowy świat inspirowany snem lub malarstwem dzieci. Lubię też dzieła, 
które mają precyzyjnie zbudowaną koncepcję, np. Roman Opałka – upływ 
czasu, jego zapis i refleksja nad czasem, nad człowiekiem. Opałka tworzył, 
ale i zapisywał, fotografował siebie, nagrywał proces wieloletni tworzenia. 
Jego przygoda zaczęła się od czarnych cyfr na białym tle, a w miarę upływu 
czasu zacierał się kontrast między tłem a cyfrą, prawie białe na białym.

Tradycja
Dzisiaj jest czas maszyn – maszyny składają maszyny, człowiek manualnie 
potrafi już niewiele. Mnie też początkowo manualne rzeczy stwarzały 
problemy, ale pokonałem swoją niemoc i każdy obraz, każda praca jest na to 
dowodem, więc może dlatego tak doceniam pracę ludzkich rąk. Konserwacja 
zabytków to ręczna robota, więc żeby ratować dzieło, trzeba poznać każdą 
technikę po kolei. I faktycznie pracujemy w technikach tamtych czasów, 
poznajemy tajniki wszystkich mistrzów, o których uczyliśmy się na historii 
sztuki. Może dlatego trzymam się mediów tradycyjnych, czyli: płótno, kartka, 
ołówek, farby, grunt, mam ogromy sentyment do pracy ludzkich rąk. Nie 
generuję swoich obrazów w komputerze. Malowidła w jaskiniach przetrwały 
miliony lat, ale nie wiemy czy nośniki cyfrowe tyle przetrwają? 

Mistrz
Ukończenie elitarnych studiów nie daje bycia wielkim i nie jest 
równoznaczne z propozycją pracy czy wystawą w galerii. Nie myśli się  
o tym, ale wychodząc za próg uczelni czeka wszystkich jeszcze więcej pracy 
i samozaparcia. W sztukach walki nauczyłem się, że nie wolno się poddawać, 
więc maluję i walczę zarówno o swoje marzenia, jak i ze swoimi słabościami. 
Ale o tym jak zostaje się mistrzem opowiem za miesiąc…■
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agnieszka	czapczyńska	- psychoterapeutka, pracuje metodami terapii przez sztukę 
i psychologii zorientowanej na proces, specjalistka w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, trenerka warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Od kilkunastu lat zajmuje się terapią oraz warsztatami rozwoju osobistego dla 
kobiet. Współtwórczyni Fundacji Miejsce Kobiet.

PRzEmOc	PSycHiczNa	 
W	zWiązKU	i	W	RODziNiE

Agnieszka Czapczyńska
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PRzEmOc	PSycHiczNa	 
W	zWiązKU	i	W	RODziNiE

Agnieszka Czapczyńska

Przemoc w związku zaczyna się w momencie, w którym jedna strona próbuje rościć sobie prawo 
do decydowania o życiu drugiej strony. Przemoc psychiczna bardzo często ukryta jest pod pozorami 
„normalnej”, a wręcz dobrej relacji. sygnałem alarmowym jest pogarszający się stan psychiczny osoby, 
która czuje się w związku coraz gorzej, chociaż nie rozumie jakie są tego powody, „bo przecież nic 
złego się nie dzieje”. Osoba doznająca przemocy psychicznej traci wiarę w swoje możliwości, zaczyna 
odczuwać lęk, czuje się odpowiedzialna za zachowania sprawcy, nieustannie dąży do doskonałości  
w celu zyskania akceptacji, ale pomimo wysiłku nieustannie doświadcza odrzucenia i krytyki. 

Mechanizm przemocy psychicznej
Przemoc psychiczna w związku rozwija się w sposób niezauważalny, w formie kolejnych, często 
drobnych aktów kontroli, upokarzania, narzucania własnego zdania przez sprawcę. 80% sprawców 
przemocy w rodzinie to mężczyźni, znacząca większość ofiar to kobiety. Przemoc psychiczna nie 
dzieje się w sposób gwałtowny i wybuchowy, tak jak w przypadku nadużyć fizycznych, bardzo 
często nie towarzyszą jej nawet szczególnie mocne emocje. Akty odbierania autonomii drugiej 
osobie są tak drobne, że często trudno je zauważyć, cóż dopiero mówić o rozpoznaniu czy 
jakiejkolwiek obronie. Z perspektywy ofiary byłoby to narażaniem się na śmieszność i zarzut, że 
„znowu się czepia”, albo „jest przewrażliwiona i nic jej nie można powiedzieć”. No bo właściwie, 
czy można nazwać aktem przemocy to, że partner upiera się, żeby stawiać szklanki w szafce 
w określony sposób, ogórki na sałatkę kroić w kostkę, a nie w talarki, klucze trzymać zawsze 
w szufladzie, nie na komodzie… A kiedy tak się nie dzieje, zaczyna się złościć, jest kąśliwy lub 
chłodny. „No, ale może ma rację?” – myśli osoba, która ma się dostosować do zaleceń i ciągle robi 
to nie wystarczająco dobrze. 
Akty przemocy psychicznej bywają tak drobne, że często trudno je zauważyć. Kara za 
niedostosowanie się do zaleceń sprawcy jest także trudno uchwytna – zmasowana krytyka 
(odbierana przez ofiarę jako zasłużona), chłodny, obojętny wzrok, zły humor przez kolejne dni, 
zapomnienie o ważnej rocznicy, ostentacyjne chwalenie innych osób itp. Cały proces odbywa się 



Gazetownia PIstacja Media 2013

„podprogowo”, jest mało uchwytny dla świadomości zarówno ofiary, jak i bardzo często świadków 
przemocy. Źródłem przemocy psychicznej nie są poszczególne, pojedyncze akty wrogości i kontroli, 
ale to, że są stosowane przez sprawcę w sposób nieprzerwany dniami, tygodniami, miesiącami, 
latami… W doświadczeniu ofiar nie ma często żadnego pojedynczego zdarzenia, które można by 
nazwać nadużyciem. Ofiary przemocy żyją w nieustającym poczuciu winy i lęku, którego źródłem są 
narzucone przez sprawcę bardzo sztywne ramy codziennej egzystencji. 
Przemoc psychiczna jest stosowana przez sprawcę w bardzo precyzyjny sposób, co jest możliwe 
dzięki dobrej znajomości psychiki ofiary, wiedzy o jej potrzebach, systemie wartości, słabych 
punktach. Taktyki przemocy psychicznej są niszczące właśnie dlatego, że dotykają obszarów 
ważnych dla ofiary. Dla kobiety, która realizuje się przede wszystkim w macierzyństwie 
najboleśniejsza będzie krytyka i podważanie jej wartości jako matki, dla kobiety, która postawiła 
na rozwój zawodowy „obcinające skrzydła” będą kąśliwe uwagi pod adresem jej inteligencji, 
osiągnięć, kreatywności itp. Celem ukrytym działań sprawcy jest władza i kontrola 
w związku, celem jawnym jest troska o dobro rodziny, dzieci, a nawet 
wręcz samej ofiary. Ofiary bronią swojej wolności i autonomii, usiłują wydostać się spod 
kontroli. Problem polega na tym, że każda próba walki o swoją przestrzeń, opinię, prawo do 
samodzielnego decydowania wywołuje zwiększoną reakcję ze strony sprawcy. Im bardziej ofiara 
stara się wyrwać, tym bardziej doświadcza przemocy. Z biegiem czasu coraz drobniejsze przejawy 
autonomii prowadzą do coraz ostrzejszych ataków i „kar”.

Formy przemocy psychicznej
Przemoc psychiczna jest trudna do 
zdefiniowania, choć często przybiera formę 
poniższych zachowań:
* Werbalne poniżanie partnerki  
np. wyzywanie, deprecjonowanie umiejętności 
w ważnych dla niej obszarach życia („Jesteś 
złą matką”, „Nic nie potrafisz zawodowo”, 
„Jesteś nieatrakcyjna”), szydzenie z osób bliskich 
(„Twoja rodzina jest prymitywna”, „Twoja 
matka nigdy Cię nie kochała” ), dewaluowanie 
przekonań („Jesteś dewotką”), wprowadzanie 
w zakłopotanie, zawstydzenie, wyśmiewanie 
(czasem w obecności innych osób np. dzieci), 
irytowanie, niepokojenie, przedrzeźnianie.
* Permanentne uprzykrzanie życia ofierze 
poprzez rozpuszczanie plotek i szykanowanie 

(w miejscu zamieszkania, pracy, wśród 
znajomych), uporczywe i utrudniające 
codzienne życie brudzenie mieszkania, złośliwe 
niszczenie przedmiotów o emocjonalnym 
znaczeniu.
* Ograniczanie możliwości snu i wypoczynku 
poprzez awantury w porach odpoczynku 
(wiedząc np. że partnerka musi iść do pracy 
następnego dnia), palenie światła w nocy (w 
taki sposób, żeby utrudniało to odpoczynek 
partnerce), głośne oglądanie telewizji w nocy.
* Izolowanie od świata zewnętrznego poprzez 
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej 
lub nauki, wymuszanie przebywania w domu, 
izolowanie od rodziny i przyjaciół, ograniczanie 
samodzielności (zabieranie wspólnego 
samochodu, dokumentów, pieniędzy itp.), 
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wszczynanie awantur i wchodzenie w konflikty 
z rodziną albo znajomymi partnerki, aby rodzina 
i znajomi unikali kontaktu, wysyłanie z numeru 
telefonu należącego do ofiary lub jej adresu 
mailowego obraźliwych maili do jej znajomych.
* Odmawianie partnerce prawa do własnych 
poglądów i opinii poprzez uważanie się za 
„wyrocznię” we wszystkich kwestiach, również 
dotyczących życia ofiary. 
* Manipulowanie negatywnymi emocjami ofiary 
poprzez wzbudzanie poczucia winy („Gdybyś 
była lepszą żoną, nie byłoby tak między nami”), 
wstydu („Mówisz, że powinniśmy ratować 
nasze małżeństwo, ale to ty jesteś oziębła”), lęku 
(„Skończę ze sobą, jeśli tego nie zrobisz. Nikt Cię 
nie zechce i do końca życia będziesz sama”).
* Kontrolowanie drugiej osoby przez 
wymuszanie ciągłego informowania o miejscu 
przebywania, wysyłanie dużych ilości sms-
ów, wielokrotne dzwonienie, śledzenie, 
podsłuchiwanie, włamywanie się do prywatnej 
poczty, nieuzasadniona zazdrość.
* Odbieranie autonomii w różnych kwestiach 
dotyczących codziennego życia np. zmuszanie 

do wykonywania różnych czynności domowych 
według ścisłych zaleceń sprawcy, drobiazgowe 
rozliczanie partnerki z tego co robiła w 
ciągu dnia, ile pieniędzy wydała, podważanie 
perspektywy partnerki, jej punktu widzenia.
* Krytykowanie i pomniejszanie wartości 
partnerki w obecności dzieci przez podważanie 
decyzji rodzicielskich partnerki („Nie musicie 
sprzątać, matka jest zbyt wymagająca”, „Idziemy 
teraz do kina, nie musicie odrabiać lekcji”).
* Manipulowanie partnerką poprzez 
negatywne nastawianie wobec niej dzieci np. 
kupowanie dzieciom drogich prezentów, przy 
równoczesnym zaniedbywaniu podstawowych 
potrzeb rodziny, przekonywanie dzieci o złych 
intencjach partnerki („Wasza matka was 
nie kocha”, „Matka chce mnie wsadzić do 
więzienia”, „Matka się wami nie zajmuje”).
* Ignorowanie, zamierzony brak reakcji na 
potrzeby partnerki, zastraszanie, używanie 
gróźb mających na celu podporządkowanie 
sobie partnerki („Jeśli wezwiesz policję, 
pożałujesz tego na zawsze”).

Każdy ma prawo do życia wolnego od przemocy
Sprawca ma na tyle dużo zysków w tak funkcjonującej relacji, że nie ma żadnej motywacji do 
zmiany. Przemoc psychiczna jest tak samo niszczącym nadużyciem jak przemoc fizyczna, seksualna 
czy ekonomiczna. Osoba doświadczająca przemocy psychicznej powinna koniecznie skorzystać  
z pomocy placówki pomocowej. Adresy bezpłatnych placówek pomocowych znajdujących się na 
terenie całej Polski udzielających profesjonalnego wsparcia ofiarom przemocy można znaleźć na 
stronie internetowej www.porozumienie.niebieskalinia.pl. 
W placówce takiej powinna istnieć możliwość skontaktowania się z psychologiem i prawnikiem. 
W przypadku przemocy ze strony najbliższych pomoc z zewnątrz jest niezbędna, ponieważ ofiara 
działając w pojedynkę ma skłonność do minimalizowania swoich strat, liczenia na to, że „to było 
ostatni raz” i „on się zmieni jak obiecał”. Przemoc, niestety, nie zatrzyma się sama… 

agnieszka	czapczyńska
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Mało wiemy o Białorusi. Z informacji w mediach, z których wynika m.in., że jest to kraj 
permanentnego łamania praw człowieka, wyłania się obraz kraju niebezpiecznego  
i nieprzychylnego przyjezdnym. Rzadko więc odwiedzany jest przez turystów.  A bardzo 

szkoda, bo jego walory przyrodnicze, krajobrazowe, wreszcie liczne zabytki mogą sprawić, że 
ciekawie spędzimy tutaj czas. Zwłaszcza że ziemie te, należące niegdyś do Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, nieodłącznie związane są z historią Polski. Obok Wilna i Lwowa, choć dużo mniejsze, 
jednak zawsze wymieniane jako jedno z bastionów polskości na Wschodzie jest Grodno, a 
Grodzieńszczyzna do dzisiaj jest jej ostoją. Ziemia naszych kompozytorów, pisarzy, poetów, 
żołnierzy, po prostu ludzi wybitnych, o których często musimy konkurować z sąsiadami. I tak na 

Białoruś czyli 
"Dobroruś"

Joanna Dudek-Ławecka
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Litwie dowiemy się, że Mickiewicz to Litwin, a na Białorusi, 
że Białorusin, podobnie jak Tadeusz Kościuszko czy 
Stanisław Moniuszko. 

Białoruski... co to za język?
Pamiętam, że jako nastolatkę nurtowało mnie 

zagadnienie, w jaki sposób nasz król Władysław Jagiełło 
– Litwin mógł porozumiewać się z dworem polskim. 
Litewski nijak polskiego nie przypomina. Myślałam, że może 
po łacinie, ale nie byłam pewna, czy Jagiełło był na tyle 
wykształcony. Wstyd się przyznać, ale dopiero  
w czasie studiów uświadomiłam sobie, że obowiązującym 
językiem państwowym Wielkiego Księstwa Litewskiego  
i jego elit od XIII w. był język staroruski, w którym korzenie 
ma współczesny język białoruski. Ponieważ tak jak polski 
jest językiem słowiańskim, kłopotów z porozumieniem na 
dworze raczej nie było. 

 Języki ruski czy poźniej białoruski nie miały szczęścia 
ze względu na skomplikowaną historię tych ziem i losy ludzi, 
którzy nimi mówili. Nie mogły rozwijać się jak inne języki 
słowiańskie. Ruski najpierw spadł do rangi języka ludowego, 
a elity zaczęły mówić po polsku, następnie, po upadku 
Rzeczypospolitej, zaczęła się rusyfikacja,  
a wraz z nią narzucenie języka rosyjskiego i prześladowania 
użytkowników języka ruskiego. W niektórych okresach  
w rozwoju przeszkadzał też język francuski, na który 
panowała moda w państwie carów. 

W czasach ZSRR w latach 20. i 30., kiedy wymordowano 
znaczną część inteligencji białoruskiej,  
a języki narodowe uważano za przejaw nacjonalizmu, 
nie było warunków do dbałości o białoruski. Obecnie 
na Białorusi obowiązują oficjalnie dwa języki państwowe, 
jednak białoruski jest za sprawą władz rugowany z życia 
politycznego i społecznego, i używany raczej przez opozycję 
do zademonstrowania oporu przeciw władzy.  Według 
obiegowej opinii po białorusku mówi się teraz częściej  
w Polsce na terenach przygranicznych niż na samej Białorusi. 

Kraj ludzi dobrych...
„Białoruś. Białoruś. Dlaczego nazywasz się Białoruś, 

jeśli nie masz w sobie bieli (...) Powinnaś się nazywać 
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Dobroruś, powinnaś się nazywać Dobrą Ziemią 
Dobrych Ludzi” – tak pięknie o tym kraju pisze 
mistrz słowa Tadeusz Konwicki (Kalendarz 
i klepsydra, Czytelnik 1989, s. 20), który jak 
przystało na wielkiego polskiego pisarza 
pochodzi „stamtąd”, z miejsc, o których dzisiaj 
mówi się nie do końca precyzyjnie – Kresy. 

I rzeczywiście, wszystkim, którzy tęsknią za 
serdecznością i ciepłem w stosunkach z innymi 
polecam wyjazd na Białoruś. Zwłaszcza mieszkańcy 
wsi, wyglądających czasami jak przeniesione  
z XIX wieku, zachowali stare zasady gościnności, co 
sprawia, że każdy czuje się tutaj dobrze.  
Z jednym, niestety, wyjątkiem. Tak jak na całym 
dawnym obszarze ZSRR istnieje wielka przepaść 
między sposobem traktowania gości przez 
zwykłych ludzi, a stosunkiem, jaki mają do nich 
„osoby na stanowisku”. I nie ma znaczenia, czy 
ktoś jest wysokiej rangi urzędnikiem państwowym, 
ekspedientką w sklepie, czy panią w recepcji 
hotelu w małej zapyziałej miejscowości, hotelu, 
który nie poddał się „jewroremontowi” i pamięta 
dawne „dobre” czasy. Swoje znaczenie umieją 
podkreślić w taki sposób, że spotkanie z nimi na 
długo pozostaje w pamięci. Najdziwniejsze jest 
to, że ta sama osoba po godzinach może znowu 
zmienić się w najlepszego na świecie człowieka. No 
cóż, władza potrafi zdemoralizować każdego pod 
każdą szerokością geograficzną.

Bereza Kartuska – od więzienia do 
supermarketu

Pamiętam „przygodę”, która spotkała mnie 
w Berezie Kartuskiej. Kilka lat temu szukaliśmy 
pozostałości po dawnym polskim więzieniu, 
nazywanym przez powojenną propagandę 
„polskim obozem koncentracyjnym”. Jakoś nie 
mogliśmy się zorientować mimo map  
i przewodników. Zagadnęliśmy więc idącego 
ulicą starszego mężczyznę, mając nadzieję, że z 
racji wieku, będzie dobrze zorientowany.  
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Pan okazał się jednak przybyszem, wysłanym tutaj z głębi kraju po wojnie i nie uwierzył 
nam, że kiedyś była tutaj Polska. Jako emerytowany milicjant poczuł się za to w obowiązku 
zapytać nas, czy mamy zezwolenie. Z groźną miną wypowiedziane – „a razrieszenie u was 
jest?” – mogło wypłoszyć każdego. Kiedy zdziwiliśmy się, wyjaśnił, że trzeba nam zezwolenia 
na obejrzenie czegoś, w czego istnienie sam nie wierzył. No bo jakim cudem mogło istnieć 
polskie więzienie, skoro nie było tutaj Polski? Mimo braku logiki upierał się, że musimy iść 
po zezwolenie i pouczył nas, że może w naszym kraju jest być może inaczej, ale w jego 
kraju obowiązują takie zasady. Wskazał nawet pobliskie budynki lokalnych władz, nakazując 
natychmiastowe udanie się tam. Ponieważ dyskusja z nim zaczęła przybierać ostrzejsze tony, 
podziękowaliśmy i szybko oddaliliśmy się od przejętego swoją rolą emerytowanego stróża 
porządku. 

 Mimo wszystko budynki „polskiego więzienia” zlokalizowaliśmy. Do dziś pozostały 
dwa dwupiętrowe długie na kilkadziesiąt metrów murowane z czerwonej cegły 
pomieszczenia dawnych carskich koszar. Niegdyś ogrodzone, a w czasie funkcjonowania 
więzienia z pewnością dobrze strzeżone, dziś są prostymi kamienicami komunalnymi. 
Jeden zamieszkały jest przez ubogich, którzy na rozległym podwórku wieszają pościel, 
rozpalają ognisko dla grila i z dziećmi bawią się piłką. Drugi budynek nawet ładnie ostatnio 
odnowiony mieści nowoczesne wnętrza supermarketu. Oglądając tę ubogą sielankę, 
trudno odnaleźć tutaj „obóz koncentracyjny” z czasów sanacji.

Mir – nocleg w pałacowych wnętrzach
Pozostawmy jednak te nieprzyjemne tematy i skupmy się raczej na atrakcjach tego 

przyjaznego mimo wszystko kraju. Sztandarowym obiektem turystycznym, wpisanym na listę 
UNESCO, jest w znacznej mierze odbudowany niedawno zamek w Mirze. Mickiewicz właśnie 
te wnętrza i to otoczenie miał na myśli, opisując w Panu Tadeuszu ucztę w zamku Horeszków. 
Każdy, kto go odwiedzi, zobaczy jak odmienny jest oryginał od ruin spichlerza, znajdujących się 
na Szwedzkiej Wyspie w Modlinie, gdzie Wajda kręcił sceny zamkowe w filmowej wersji naszej 
epopei narodowej. Niewątpliwie wieszcz bywał w Mirze, bo odległość od Zaosia i Nowogródka 
jest niewielka. 

 Od niedawna w potężnym pięciobasztowym pałacu (cztery narożne i baszta wjazdowa) 
można także wynajmować pokoje, bo część hotelowa zajmuje znaczną powierzchnię zamku. I tak 
jak na przyzwoity zamek przystało nocą goście hotelowi mogą natknąć się na zamkowe duchy czy 
to książąt Radziwiłłów, w których włościach leżała ordynacja nieświeska, czy też książąt Światopełk 
Mirskich, których nazwisko pochodzi od nazwy miejscowości Mir. 

Nieśwież – mała kolebka wielkiego rodu
Ród Radziwiłłów z pewnością był jednym z najpotężniejszych w swoim czasie w Europie. 

Licznie skoligaceni z królewskimi i książęcymi rodami światowych władców do dziś odnajdują 
się w drzewach genealogicznych rodów panujących chyba we wszystkich krajach świata. Ich 
główną siedzibą był Nieśwież, niewielka miejscowość z olbrzymim zamkiem. Były także inne 
ordynacje i siedziby różnych gałęzi rodu – w Ołyce, Kiejdanach i Birży, ale Nieśwież był pierwszym 
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i najważniejszym. Kościół katolicki w pobliżu zamku, będący rodowym mauzoleum, mieści ponad 
sto pochówków. Takiej ciągłości trwania jednego rodu przez kilkaset lat trudno szukać gdziekolwiek 
indziej. Nawet zupełnie niedawno, za panowania Łukaszenki, zgodzono się na pochówek wcale 
nie ostatniego z rodu Radziwiłłów. Warto dla porównania przypomnieć, że najważniejsza katedra 
ewangelicka w Berlinie, będąca mauzoleum Hohenzollernów szczyci się dziewięćdziesięcioma 
sarkofagami. 

 Odbudowany gruntownie zespół zamkowo-pałacowy mieści przyzwoicie już wyglądające 
wnętrza, przystosowane dla potrzeb ekspozycji muzealnych, a także duży fragment dla 
reprezentacyjnych celów państwa białoruskiego i ich prezydenta.

W Witebsku malował pan Chagall
Witebsk był nie tylko przystankiem Napoleona na drodze do Moskwy, ale najbardziej znany 

jest jako miasto Chagalla. Urodzony tutaj w biednej żydowskiej rodzinie, mieszkający w maleńkim 
domku z ogródkiem, w którym teraz urządzono muzeum jemu poświęcone, wypłynął w szeroki 
świat i należy do czołówki najbardziej rozpoznawalnych malarzy świata. Aby zrozumieć jego 
dziwne obrazy, należy tu przyjechać, wtopić się w otoczenie, które jemu również było bliskie  
i posłuchać opowieści przewodników o czasach, w których tworzył. 

W niesamowity świat z jego obrazów wkroczył Związek Radziecki i spowodował opuszczenie 
przez artystę tych ziem na zawsze. O brutalności nowego porządku świadczy leżący zaledwie  
ok. 120 kilometrów stąd Katyń.

Idealnie czysty Mińsk Litewski 
Kiedyś Mińsk Litewski, dziś po prostu Mińsk lub dla odróżnienia od Mazowieckiego – Białoruski. 

Nie poraża ilością zabytków, w ogóle nie ma w sobie nic, co mogłoby przyciągnąć turystów 
oprócz sentymentów. Przyjezdnych może jednak zadziwić niezwykłą czystością ulic, skwerów, 
parków i wszystkich publicznych miejsc. Dla utrzymania takiego idealnego stanu setki osób, 
najczęściej kobiet, od bladego świtu zamiatają ulice i chodniki, pakują śmieci do koszy i worów. 
Czystość Mińska, tak jak innych miast i wsi jest naprawdę imponująca. Naprawiono i wybudowano 
na nowo drogi i ulice, elewacje i płoty przy drogach pomalowano przydziałową farbą, a w sezonie 
władza rozdaje rośliny, aby upiększały balkony nawet prywatnych mieszkań. Kary za nietrzymanie 
porządku czy wyrzucenie choćby niedopałka są tak wysokie, że nie opłaca się śmiecić. Takiego ładu 
możemy jedynie pozazdrościć.

 Stolica zniszczona w czasie wojny została odbudowana w socjalistycznym stylu. Zachowało 
się kilka kościołów, w tym katedra, która zmieniona w dwukondygnacyjną halę służyła sportowcom 
oraz maleńki fragment starówki, który niczym skansen służy spacerowiczom nad rzeką. Pośród 
bloków i megabudowli zachował się także miejski dwór Wańkowiczów, który tkwi jak wyrzut po 
bezpowrotnie minionych latach.

JDŁ
zdjęcia	Waldemar	Ławecki
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Podryw
Kasia Bartsch-Cielebon

Słońce było jeszcze wysoko, kiedy 
Dorota wypatrzyła odpowiadającą 
jej ławkę. Zrzuciła plecak  
i rozsznurowała buty. Po chwili 
namysłu ściągnęła trapery z nóg. 
Westchnęła z ulgą. Wyciągnęła 
z plecaka mapę. Rozprostowała. 
Raz jeszcze prześledziła drogę, 
którą właśnie przebyła. Jej wzrok 
już skakał do kolejnej trasy, którą 
sobie wyznaczyła na jutro. Plan 
miała niezwykle ambitny, nawet 
zastanawiała się, czy nie za 
ambitny. No, ale… Kto nie próbuje, 
nie zyskuje. Sukcesem było już 
to, że udało się jej wywalczyć  
w domu te dwa tygodnie Gór. Sama 
zarobiła pieniądze. Sama wszystko 
zaplanowała. Uparła się. Tak, wie 
o wszystkich niebezpieczeństwach, 
które ją mogą spotkać. Tak, 
wie, że to niebezpieczne. Tak 
naprawdę wszystko rozumie. No 
to dlaczego chce jechać sama? 

No bo tak. Ma osiemnaście lat. 
Potrafi sama o siebie zadbać. Od 
zawsze. Obiecała odzywać się 
co najmniej dwa razy dziennie  
i porządnie odżywiać. Matka była 
przerażona do granic możliwości. 
Udało się. Dwa tygodnie. W ciszy 
i samotności. Tylko, że dzisiaj jej 
tę samotność strasznie utrudniał 
jakiś chłopak. Nie dość, że wyszedł 
za nią ze schroniska, to ani nie 
chciał jej wyprzedzić, ani zostać w 
tyle. Lazł za nią jak cień i żeby było 
zabawniej udawał, że jej nie widzi. 
Dobre. Sami na szczycie, a on tak 
pilnie udaje, że jej nie widzi, że coś 
pięknego. Dorota pokręciła głową 
ze śmiechem. Na szczęście zgubiła 
go na stacji kolejki. Uff. Popatrzyła 
na mapę. Jakiś cień zasłonił jej 
słońce. Spojrzała i…
– Nie, nie, nie i jeszcze raz nie! Tylko 
nie to. No, uparł się. No, naprawdę. 
– Mogę się przysiąść? – zapytał 
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natręt i nie czekając na odpowiedź 
zajął wolną część ławki. Ponownie 
pokręciła głową. Tym razem  
z pretensjami do siebie samej. 
Plecak rozsznurowany, buty 
zrzucone. Pełen relaks i całkowite 
rozluźnienie uwagi. Tak się mści 
brak czujności.
– Tak właściwie to trzeba było o to 
zapytać wcześniej. Tam na szczycie 
– niechętnie wskazała brodą szczyty 
Gór.
– Tam wolałem nie… – uśmiechnął 
się – miałem wrażenie, że jak do 
ciebie podejdę to mnie zepchniesz. 
Wolałem poczekać na jakieś 
bezpieczniejsze miejsce.
– Inteligentnie to wyglądało.
– No, wiem, trochę głupio – nie 
przestawał się uśmiechać – ale tak 
w ogóle to narzuciłaś niezłe tempo.
– Miałam nadzieję, że nie 
wytrzymasz i padniesz – powiedziała 
zgodnie z prawdą.

– Przeceniasz się.
– Nie znasz mnie – odparła coraz 
bardziej zła.
– Myślałem, że już cię zgubiłem 
– zmienił temat nie przestając 
się uśmiechać. Z czego on taki 
zadowolony, zastanawiała się 
Dorota. – Ale na szczęście cię 
znalazłem. – Posłała mu krzywy 
uśmiech typu, dobra, dzięki, 
przestań zalewać.
– Po co w ogóle za mną leziesz – 
pytanie podstawowe?
– No wiesz, pomyślałem sobie, 
że samotna dziewczyna na szlaku 
to rzadkość. No, a poza tym nie 
chciałem, żeby ci się coś stało.
– Potrafię dbać o siebie.
– Nie wątpię – aż podniósł ręce 
w geście obrony – po prostu, tak 
jakoś… Dorocie nagle przyszedł 
interesujący pomysł do głowy.  
„A może go kopnę i wtedy się obrazi 
i odczepi?”. Zdecydowanie podobała 



Gazetownia PIstacja Media 2013

się jej ta ławka. I wcale nie miała 
ochoty jej opuszczać. Popatrzyła 
na umięśnioną łydkę chłopaka 
wystającą z nogawki szortów „taa, 
szybciej sobie palce połamię” 
rzuciła swoim relaksującym się 
butom spojrzenie pełne goryczy. 
Westchnęła. „Dobra, spokojna 
ewakuacja”. Chyba wyczuł jej 
zamiary, bo zaczął na nowo.
– Poza tym, tak jakoś wydawało mi 
się, że się modliłaś… 
– A co? Nie można? – spytała 
zaczepnie. „Cały czas się modlę, żyję 
modlitwą, oddycham modlitwą, 
śpię modlitwą”, zagotowało się 
w niej „on się czepia”. Wypuściła 
oddech. „Jak już się tak modlisz, 
to chociaż wysłuchaj człowieka” 
utemperowała się „dobra, nie będę 
taką zołzą”. – Modliłam się no i co?
– Nie, nic – pokręcił głową –  
a rozumiesz modlitwę „Ojcze nasz”?
Dorota doszła do wniosku, że chyba 
jednak go kopnie. Nawet, jeżeli grozi 
to trwałym kalectwem. „Obiecałaś. 
Obiecałaś” powstrzymywała się. 
– Raczej rozumiem – wycedziła 
przez zęby – przynajmniej mam 
taką nadzieję.

– A zauważyłaś ten fragment  
„i odpuść nam nasze winy…” 
–  c iągną ł  da le j  –„ jako  
i my odpuszczamy naszym 
winowajcom”?
– Tak zauważyłam – odetchnęła 
głęboko i pokręciła głową. 
„Dlaczego zapytał  właśnie  
o to? Dlaczego nie o coś dużo 
łatwiejszego? Na przykład święć 
się Imię Twoje, albo zbaw nas 
ode Złego”. To jedyne miejsce  
w modlitwie, gdzie to my ofiarujemy 
coś Bogu, a nie On nam. Wszędzie 
prosimy o to, aby był, trwał, rozwijał 
się i nas chronił, a tu – to my mamy 
pewien warunek do spełnienia. I to 
zresztą ten najtrudniejszy – szczyty 
Gór były takie piękne w świetle 
zachodzącego słońca. 
– Jest tyle piękna na ziemi – 
powiedziała zupełnie innym tonem 
– tyle piękna. Tak… Przebaczyć 
komuś, jeśli zrobił ci krzywdę. 
Można. Jeśli ktoś po prostu jest dla 
ciebie niemiły, nieuprzejmy, nawet 
jeśli cię miesza równo z błotem. 
Oskarża. Podkłada świnię. Można. 
Czemu nie? Ale jeśli zabił kogoś ci 
bliskiego, albo zabił coś w tobie 
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– zasępiła się – to wyższa szkoła 
latania. Mam nadzieję – zamilkła 
– mam nadzieję, że się jej kiedyś 
nauczę.
– Nie no, sorry – podsumował  
i zamilkł.
– No dobra, pogadaliśmy sobie i się 
zmywam – sięgnęła po buty.
– Modlitwa jest rodzajem rozmowy 
z Bogiem – zaskoczył ponownie.
– Tak – potwierdziła wsuwając nogi 
w trapery.
– Można dzięki niej dużo się 
dowiedzieć.
– No tak… – ponownie potwierdziła 
sznurując but.
– I wiele uzyskać. 
– Taa – potwierdziła zmęczonym 
głosem. „Jak jeszcze tak pogada, to 
szare komórki mi zwiędną”.
– Umówisz się ze mną?
– Taa – „Co? Haloo!! Jest tam kto? 
Śpisz kobieto. No to się dałaś”. 
Poderwała głowę znad butów – Co?
– Umówisz się ze mną? – zapytał  
z uśmiechem szerokim jak Niagara. 
Popatrzyła na niego, jakby widziała 
go po raz pierwszy, a nie przez 
ostatnie osiem godzin. Fakt, że nie 
tak bezpośrednio.

– Ja cię nawet nie znam – nie 
wierzyła. Nie wierzyła sobie samej, 
że wchodzi w negocjacje – nie 
wiem, jak masz na imię, ani nic… – 
pokręciła głową.
– Teofil jestem – poderwał się 
szarmancko z ławki.
– O cholera – jęknęła i ponownie 
pokręciła głową.

Kilka dni później, Teofil przyznał 
się, że nie wie, dlaczego zapytał ją 
o ten właśnie fragment modlitwy 
„Ojcze nasz”. Dorota z sukcesem go 
skopała, a Teofil w końcu padł. Ze 
śmiechu.

KBC
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Chopin zapisał się w pamięci potomnych w trzech postaciach: jako 
kompozytor, jako wirtuoz-pianista i wreszcie – nauczyciel. Dwa pierwsze aspekty 
jego biografii są powszechnie znane, jednak powstaje prozaiczne pytanie: z czego 
pokrywał Chopin swoje codzienne potrzeby finansowe? A wiadomo powszechnie, 
że miał upodobanie do zbytku, tak w urządzeniu kolejnych mieszkań, w ubiorach, 
jak i w wyrafinowanych gustach kulinarnych. Wszystko to kosztować musiało 
poważne sumy. Na ich pokrycie Chopin musiał dość ciężko pracować, zwłaszcza 
gdy weźmiemy pod uwagę jego choroby i stopniowy upadek sił fizycznych. Swoje 
kompozycje oczywiście sprzedawał wydawcom, którzy w miarę gdy rosła sława 
kompozytora, płacili za prawa autorskie wyższe honoraria, nie były to jednak 
dochody regularne. Podstawowym ich źródłem były bowiem lekcje. Na dzisiejsze 
warunki przekładając, można z przymrużeniem oka powiedzieć, że była to jego 
jednoosobowa działalność gospodarcza, choć co do płacenia ZUS-u i podatków 
niestety nie zachowały się żadne świadectwa (na wszelki wypadek – już poważnie – 
dodam, że żadne ubezpieczenia zdrowotne nie istniały i koszty leczenia każdy musiał 
pokrywać sam).

Udzielanie lekcji muzyki było zawsze modnym i często dochodowym 
zajęciem. Umiejętność gry na instrumencie, którym zazwyczaj był fortepian lub 
skrzypce, mieściła się w kanonie dobrego, podstawowego wychowania panien 
i chłopców, czego najlepszym przykładem była prowadzona przez państwa 
Chopinów warszawska pensja dla licealistów, gdzie oprócz przedmiotów ogólnych, 
uczono muzyki. Lekcje nauczyciela Wojciecha Żywnego były pierwszym 
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spotkaniem paroletniego Frycka ze zorganizowanym światem dźwięków. Tak więc 
zapotrzebowanie na nauczycieli muzyki było powszechne, jednak istniała bardzo 
wyspecjalizowana konkurencja.

Termin ten wprowadza nas już w świat ekonomii – rynku, popytu i podaży. 
Rynek – to klienci, popyt – obowiązujący kanon wychowania, a podaż – to lepsi lub 
gorsi nauczyciele muzyki. Oferta była różnoraka i zależała od stopnia zamożności 
klienta. Im zasobniejszy, tym na lepszego (czyli droższego) nauczyciela mógł sobie 
pozwolić. 

Poza zwykłą nauką podstaw gry w wieku młodzieńczym, co było prawie 
obowiązkiem w domach szlacheckich i mieszczańskich, każdy ambitny adept muzyki, 
który miał zamiar poświęcić się karierze instrumentalnej, starał się podnieść na 
wyższy poziom swoje umiejętności. W tym celu wyruszał do znanych ośrodków 
artystycznych, jakimi były w epoce Chopina: Wiedeń, Berlin, Londyn i Paryż. 
Jak i dzisiaj, Paryż jest mekką wszelkich twórców i odtwórców; tam się można 
zaprezentować, tam uzyskać aplauz i pierwszą życzliwą recenzję, która się liczy  
i wreszcie tam osiąść, by prowadzić życie wybitnego, uznanego artysty. Tam także 
można było trafić w dobre ręce znanego nauczyciela. Taki był schemat w przypadku 
bardzo wielu paryskich muzyków.

Chopin od nich odstawał. Pojawił się w Paryżu jako dwudziestoparoletni 
pianista i kompozytor i prawie od razu zdobył ogromną sławę – sławę, która 
pozwoliła mu od pierwszych chwil wysoko się cenić, gdy chodzi o lekcje.  
A o te zaczęto zabiegać coraz natarczywiej. Jego potencjalnymi klientami byli 
z jednej strony zawodowi artyści-muzycy, z drugiej – osoby (głównie damy) 
powodowane modą: móc się mienić uczennicą Chopina stało się absolutnym 
szczytem towarzyskich marzeń. 
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W kategorii pierwszej Chopin miał zaledwie kilku, kilkunastu uczniów, 
którzy stali się uprawiającymi zawód muzykami (Karol Mikuli, Adolf Gutmann, 
Ignacy Krzyżanowski, George Mathias, pani Camille Dubois…). W grupie 
drugiej naliczono około 150 osób, które „brały lekcje u Chopina”. Z nich kilkoro 
było prawdziwie uzdolnionymi muzykami (księżna Marcelina Czartoryska, 
Frederike Streicher-Müller). Pozostała większość to zazwyczaj bogate, młode 
arystokratki, którym ojcowie czy mężowie fundowali tę wspaniałą, wymarzoną 
zachciankę, jakim były lekcje „u samego Chopina”. 

Ich nauczyciel zdawał sobie sprawę z charakteru tych lekcji i sprzedawał 
swoje usługi po możliwie najwyższej cenie. Doszło do tego, że lekcja u Chopina 
stała się najdroższa w Paryżu: 20 franków w złocie, tzn. jeden luidor (podobnie 
brał Kalkbrenner, przez lata uważany za najlepszego i najdroższego nauczyciela 
fortepianu).

Klientela Fryderyka Chopina był dobierana przez niego bardzo starannie, 
czasem nawet „kapryśnie”: w przypadku grupy pierwszej (muzyków), Chopin 
zwykle długo odmawiał, zdarzały się przypadki wielomiesięcznego oczekiwania 
na pierwsze przesłuchanie oraz stanowcze odmowy (gdy Chopin czuł, że 
niewiele z ucznia wykrzesze jako nauczyciel). Co innego, gdy chodziło o motywy 
towarzyskie lub finansowe. Świadczy o tym znaczna liczba utytułowanych 
uczennic. Były wśród nich córki zagranicznych ministrów i dygnitarzy: córka 
rosyjskiego ministra wojny, księżniczka Czernyszewa, hrabianka Elżbieta 
Szeremietiewa, córka pani Obrieskow (a żona greckiego księcia Souzzo) itd. 
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Były wśród uczennic polskie arystokratki (Delfina z Komarów hrabina Potocka), 
była Maria Kalergis, a także pochodząca z Warszawy Aleksandra Faucher, z domu 
Wołowska, żona francuskiego ministra finansów i chwilowego premiera rządu, Leona 
Faucher. Nie można jednak nie wspomnieć uczennic, które – gorzej sytuowane 
– zapewne płaciły dużo mniej: Emilia Borzęcka, Zofia Rosengardt… Widocznie 
zaskarbiły sobie życzliwość mistrza urokiem osobistym, bądź zapałem do nauki!

„Działalność gospodarcza” Chopina była dochodowa tak długo, jak długo 
istniało zapotrzebowanie ze strony jego klienteli. Dramatyczny kryzys finansowy 
nastąpił, gdy w lipcu 1848 roku wybuchła w Paryżu rewolucja, skierowana 
przeciwko klasie uprzywilejowanej, co spowodowało masowy wyjazd z Paryża osób, 
stanowiących fundament dochodów Chopina. Dodatkowym powodem tej ucieczki 
była epidemia tyfusu. Z dnia na dzień Chopin stanął na krawędzi finansowej zapaści, 
pogłębionej gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia. Przyjaciele i lekarze wymusili 
na nim zmianę mieszkania na bardziej słoneczne i wynajęto takowe przy rue 
Chaillot, jednak okazało się ono dwukrotnie zbyt drogie dla kieszeni Chopina (drugą 
połowę po kryjomu pokryła jego znajoma, pani Obrieskow). Ten incydent pokazuje, 
jak chwiejna była sytuacja finansowa Chopina i jego „działalność gospodarcza”, 
zależna od kaprysu klienteli i wydarzeń losowych (epidemia). Pokazuje też ryzyko, 
jakie niesie dochód jednostkowy i nieregularny; niepowiązany z żadnym systemem 
zabezpieczenia na wypadek długotrwałej niezdolności do pracy!

Aby zamknąć temat działalności usługowej Chopina, trzeba nadmienić, 
że świadczył je w zasadzie u siebie w domu. Czas lekcji był dokładnie mierzony 
na ulubionym (damskim) zegarku kieszonkowym Chopina, który wymagał 
punktualności. Uczniów wpuszczał o umówionej godzinie jego służący. Wyjątkowo 
Chopin dawał lekcje „na wychodne”: tak wynika z np. dzienniczka E. Szeremietiewej. 
Widać z lektury, że te lekcje sprawiały nauczycielowi wyraźną przyjemność, gdyż 
spędzał u hrabianki po parę godzin… Ale te przyjemności są tematem na osobne 
rozważania.

PM
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eśli rzecz o handlu, myślą wolną 
zwracam się ku dawnym dniom. Tak, by 
na jedną chwilę znaleźć pod powieką 
miejsce na pyłek z zamierzchłych 
czasów, maleńki ślad historii wymiany 
międzyludzkiej. Darując na moment 
ewolucji właściwej, wpędzającej ku 
rozpaczy wielu, leciwych już Adama 
i Ewę z powrotem na karty swego 
rodzaju księgi, ja przystanę w czasie 
znacznie później, a i skupię się też na 
jednym gatunku. Jako że ewolucja 
wymiany międzyludzkiej na drodze 
swoistej specjacji rozszczepiła 
plemienną zasadę pramatkę „towar-
za-towar”, na setki, jeśli nie tysiące 
drobnych reguł pozyskiwania  
i zarobkowania, przeoczeniem jeśli 
nie naiwnością byłoby nie wspomnieć  
o najokazalszym jej potomku, 
skupiającym pod swoim dachem 
je wszystkie. Potomek ten znów to 
nic innego jak dom handlowy. Tak 
więc, mając przed oczami obraz 
„Kramy bogate” Michała Stachowicza, 
biskupiego malarza, swobodnie nurka 
dać można w wieki ciemne, by rozjaśnić 
sobie początki polskich domów 
handlowych. 
Stojący twardo na klepisku  
XIII-wiecznej ulicy, wyznaczonej środkiem 

krakowskiego rynku, ulicy której oba 
wyloty dyskretnie strzeżone były za dnia  

i głośno zamykane ciężką kratą nocą, zewsząd 
słyszy ferwor dobijania targu. Po obu stronach 

ciągną się drewniane sklepy sukiennicze, które 

zwą tu camerae. Jest to dar naszego króla Bolesława, 
słynne już Kramy Bolesławowe, wdzięczące się do ludzi 
dumne ze swego istnienia. Ostry zapach korzennych 
przypraw miesza się tu z dusznym zapachem gawiedzi. 
Stary kupiec, którego kram stoi już niemalże przy 
jednym z końców, tuż przy wozie załadowanym po 
brzegi angielskim, flandryjskim i niemieckim suknem, 
wygładza dłonią jedwabny bławat rozłożony na 
ciosanej ladzie. Za kilka wieków, w tym samym miejscu 
staną Kramy Bogate – budynek na kazimierzowską 
modłę najpierw drewniany, potem murowany. Tam, 
gdzie uprzednio handlował stary kupiec, teraz stać 
będzie przybysz z Warszawy, wygładzając misternie 
tkany złotogłów, którego los skieruje za moment  
w posiadanie tłustego szlachcica, by ten przeznaczył go 
wreszcie na pas kontuszowy. Kramy teraz osadzone 
wysoko, zmuszają ludzi do zadzierania głów i jakby 
unaoczniają powiedzenie – „towar z wyższej półki”. 
Odległość ta, między kupującym i sprzedawcą tworzy 
dystans, który zostanie zapamiętany i utrwalony przez 
ewolucję handlu, jako zmiana korzystna dla transakcji. 
Na nic jednak chwilowa trwałość, przy następnym 
oddechu historii znikną i Kramy Bogate, zburzone 
na rzecz podcieni przy odnowionych Sukiennicach, 
splatających w jedno nowe miejsca wymiany. Tam zaś, 
gdzie przed momentem stał stary kupiec i przybysz, 
teraz młody Noworolski, właściciel znanej krakauerom 
kawiarni wygładzać będzie dłonią płócienny, biały obrus 
jednego ze stolików.
Ewolucja handlu, jak każda inna zostawia po sobie 
kopalne ślady, zastygłe zasady, jedyne w swym rodzaju 
rytuały, brakujące ogniwa, a także, można by pomyśleć, 
uśpione w ludziach, gdzieś głęboko odruchy, które tylko 
czasem dają znać o sobie przelotnym skurczem ręki, 
gdy ta poczuje przyjemny chłód monet.

MM
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Pojawia się, gdy mamy mu coś do 
zaoferowania. Wkłada do koszyka 
pełnego muzyki poczucie rytmu, 
świadomość własnego c iała, 
słuch, emocje, wrażliwość oraz 
energię. Pragnie, aby poświęcono 
mu jak najwięcej czasu. Nie może 
być zaniedbany, tym bardziej nie 
pokazujemy mu wyjścia. Chce 

dostać wszystko co najlepsze. Płaci 
niezapomnianymi doznaniami, 
niegasnącymi wspomnieniami. Kupuje 
nasze serca…, a my go potrzebujemy.

W starożytnym Rzymie klientem był 
wolny, lecz ubogi obywatel, pozostający 
pod opieką patrona. No bo przecież 
czym byłby taniec bez człowieka? Nic 

Taniec klientem 
Agnieszka Kaczorowska
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nieznaczącym, wyimaginowanym 
tworem, o którym nikt by nie wiedział. 
Klient potrzebował od patrona 
pieniędzy, taniec potrzebuje naszego 
ciała oraz naszej duszy. Jednak musi 
być nam posłuszny. Nie zrobi więcej niż 
to na co mu zezwolimy, nie pojawi się, 
jeśli nie zechcemy, nie wykorzysta nas, 
jeśli nie będziemy chcieli. Obowiązuje 
zasada lojalności i współpracy. My 
klientowi i klient nam.

Odpowiada nam taka sytuacja. Nawet 
bardzo nam się podoba! Nieważne jaką 
formę i styl tańca dobierzemy, będzie on 
wyzwalał emocje oraz niewyobrażalne 
pokłady energii. Pozwoli poczuć się 
wolnym, niezależnym i spełnionym, 

ale czy będziemy w stanie się nim 
wystarczająco zaopiekować?

Na przykład klient Tango wymaga 
ostrości, spontaniczności, świadomości 
sekretu i tajemnicy, której za wszelką 
cenę nie chcemy ujawnić. On nie chce 
wiedzieć. On dostarcza informacji, 
o uczuciach i niespełnionych 
pragnieniach. Buduje więź między 
partnerami i pragnie wykorzystać do 
tego kontakt wzrokowy, a czasem 
jedynie cielesny. Niekiedy, w ogromnej 
odległości wymaga tylko poczucia 
przestrzeni, wspólnej przestrzeni, po 
której się poruszamy i wszystkiego co 
stoi na drodze, bądź pustki jaka się tam 
znajduje. Przypomina o przeżyciach 
złych i bolesnych, ale daje także 
niespotykaną możliwość wyrzucenia 
tego z siebie. Często ma ochotę 
poruszyć temat romansu, pragnienia 
ucieczki w nieznany, fascynujący świat 
bliskości z kimś nie odkrytym. Prosi 
o coś zakazanego, niedostępnego, 
ale jakże pociągającego. Później my 
oferujemy wyrzuty, zawód, rozstania. 
Tango to wszystko kupi, będzie się 
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tym karmić, aż skończy, gdy poczuje, 
że wykrztusił co miał na celu z siebie 
wyrzucić.

Klient Walc, dla przyjaciół Walczyk, 
a  w otoczeniu zawodowym 
przedstawiany jako Walc Angielski, nie 
będzie zainteresowany powyższymi 
produktami. Szuka u nas delikatności, 
wrażliwości i zwiewności. Wydobywa 
od nas łzy, te smutku i te szczęścia. 
Wszystkie nasze ruchy pragnie 
zamienić w płynność i spokój. My 
zyskujemy niesamowitą grację 
poruszania się. Świat staje się piękny. 
Znika nienawiść, pojawia się dobro. 
Walc często wydobywa uśmiech. 
Przychodzi i w niewyjaśniony sposób 
rozwiązuje nasze problemy. Buduje 
miejsce, w którym możemy się skryć 
i nie myśleć lub wręcz przeciwnie, 
przetańczyć, przemyśleć i oczyścić 
się. Płaci ukojeniem i jest klientem 
dyskretnym. Nie szuka rozgłosu i dzięki 
swojej prostocie i skromności stał się 
tak popularny.

Klient Samba oczekiwać będzie 
nieskazitelnej sylwetki, bo przyjdzie 
do nas w półnagim kostiumie, 
ale zaoferuje wspaniałe ruchy 
bioder i pozwoli posłuchać muzyki  

w inny, bardziej szczegółowy sposób. 
Natomiast klient pokroju Jive’a czy 
Quickstep’a da ogrom zabawy i radości, 
ale poszukuje patrona o niekończącej 
się kondycji.

Klienci pojawiają się i znikają. Jest ich 
mnóstwo, każdy wyjątkowy na swój 
sposób, lecz także przerażający. Należy 
skupić na nich całą uwagę. Odkryć 
z każdej strony, ustalić najlepsze 
warunki. Przygotować się do rozmowy. 
Nie możesz go spuścić z oka, bo 
możliwe, że ktoś Ci go podbierze,  
a szkoda byłoby stracić takiego pokroju 
klienta!

Interesy z tańcem to transakcja wiązana. 
Ile wkładamy, tyle dostaniemy. Wiele 
możemy zyskać, ale naprawdę wiele 
musimy z siebie dać. Jednakże WARTO 
dla odrobiny ekscytacji, podniecenia, 
dreszczyku emocji, gęsiej skórki na 
ciele czy zwykłego wyzwolenia się  
z sideł nudnego życia.
Gorzej, gdy jedna strona się wycofa… 
a raz kupione serce, nie zapomina 
swojego właściciela. Jedyne co wtedy 
pozostaje to wiara, że „status klienteli” 
jest dziedziczny niczym w starożytnym 
Rzymie.

AK
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Biurokratyczne 
wnętrza

Matylda Ślosarska
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Każdy z nas bywa czasem petentem, stojąc w kolejce z wylosowanym 
numerkiem kolejności i czekając na swój moment. W takich chwilach 
jesteśmy skoncentrowani na swoich sprawach, zamyśleni lub 
zdenerwowani i zniecierpliwieni. Wypełniamy przeróżne dokumenty 
i czekamy na zbawienie.
Budynki, w których mieszczą się urzędy są przeważnie smutnymi, 
nieprzystępnymi miejscami - zimne, szare wnętrza odstraszają petentów, 
którzy w takim otoczeniu stają się jeszcze bardziej przygnębieni. 
A może warto odchodzić od stereotypowego myślenia o takich 
miejscach, nie obawiać się innowacyjnych rozwiązań architektonicznych 
i tworzyć oryginalne wnętrza. Jako potencjalni odbiorcy sztuki jaką 
jest architektura zaczynamy zwracać uwagę na detale, zależy nam na 
estetyce i komforcie przestrzeni przez nas używanej.
Przenieśmy się do Austrii - Północny Tyrol to jeden z najsłynniejszych 
obszarów na świecie, a gmina Breitenwang to znane miejsce zimowych 
sportów. U podnóża Alp Algawskich znajduje się ciekawy budynek, 
oddany do użytku w lipcu 2010 r., w którym mieści się urząd gminy. 
Budynek został zaprojektowany przez znane biuro architektoniczne 
Barbist Architektur. 
Malownicze krajobrazy i górska symfonia są doskonałym tłem dla 
nowoczesnej architektury podążającej za najnowszymi technologiami 
i trendami. Budynek urzędu to przykład minimalistycznej formy o 
wyraźnych pionowych i poziomych podziałach dwóch kondygnacji. 
Na poziomie zero na ścianie osłonowej zamontowano specjalnie 
zaprojektowane żaluzje. Całość składa się z 54 pionowych paneli, a 
wykonano je z aluminium malowanego proszkowo. Są to dwustronnie 
lekko wypukłe elementy o wymiarach 2,80 m wysokości i 70 cm 
szerokości - zostały wykonane w systemie Reynaers Brise Solei 100. 
Te wielozadaniowe żaluzje zapewniają komfort pracownikom urzędu, 
tworzą ochronę przeciwsłoneczną i przeciwodblaskową. System 
sterowania zapewnia możliwość automatycznej, jak również ręcznej 
obsługi poszczególnych elementów. Dostosowanie optymalnych 
warunków dla pracowników jest rozwiązaniem idealnym. Jest to 
szczególny projekt, gdzie przemyślano jakie są główne zapotrzebowania 
osób tam pracujących. Transparentność niektórych części budynku 
wcale nie musi być uciążliwym rozwiązaniem. Dzięki zastosowaniu 

Każdy
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potrójnej warstwy szyb, we wnętrzach utrzymuje się odpowiednia 
temperatura, bez względu na panujące warunki pogodowe. Również 
zmiany pór dnia czy roku nie są przeszkodą w pracy, ponieważ 
system zapewnia optymalne zaciemnienie, kąt padania światła, jak i 
jego natężenie. Przy powstawaniu projektu zwrócono uwagę na 
energooszczędność. Zastosowanie żaluzji firmy Reynaers zapewnia 
oszczędność energii w skali roku nawet do 30%. 
Architekci w swojej koncepcji zawierają hasło „Komfort ponad 
wszystko”. W budynku zamontowano czujniki reagujące na każdą 
zmianę warunków pogodowych, a na podstawie tych informacji 
specjalistyczne oprogramowanie reguluje ustawienia żaluzji. Możliwe 
jest również indywidualne ustawienie za pomocą pilotów sterowania 
ręcznego.
Idealnym rozwiązaniem było także zaprojektowanie palety ciekawych 
materiałów jakie zostały wykorzystane przy budowie tej architektury. 
Widać tu skromność i wieki szacunek dla otoczenia i natury, dzięki 
czemu forma budynku nie jest tylko ostrym, krzykliwym wytworem 
wyobraźni. Budynek jest prostą, ale charakterystyczną kompozycją. 
Konstrukcję wzniesiono z drewna i kamienia. A intensywna zieleń żaluzji 
w oknach jest nawiązaniem do zieleni w herbie gminy, jak również do 
topografii miasteczka. 
We wnętrzach jak i na zewnątrz użyto jasnego drewna. Funkcjonalne 
przestrzenie podzielone na strefy i działy, zapewniają odpowiednie 
warunki, tak że petenci mogą bez problemu odnaleźć się w tych 
przestrzeniach. Panuje tu przyjazna atmosfera. Wnętrza te stanowią 
wzór współczesnej aranżacji, gdzie detal, materiał, stonowana 
kolorystyka i odpowiednie oświetlenie stanowią harmonijną całość. 
Urząd gminy Breitenwang jest przykładem architektury otwartej na 
człowieka i jego potrzeby. To architektura zupełnie nie pasująca do 
stereotypowego wizerunku szarej, skostniałej instytucji. Urzędy, które 
przyjmują petentów powinny przechodzić metamorfozy, zmieniać 
standardy, dostosowywać się do potrzeb społeczeństwa. Coraz 
częściej powstają nowoczesne projekty instytucji państwowych, które 
są zapowiedzią pozytywnej przyszłości architektonicznej. 

mś



Gazetownia PIstacja Media 2012

Wiadomość, że trzeba się udać 
do wielce poważanego Urzędu 
spadła na nią jak grom z jasnego 

nieba.
Nasza bohaterka podsumowała kilkoma 
brzydkimi wyrazami to, że opuści zajęcia 
na uczelni, wzięła magiczną teczkę z 
dokumentami, książkę do czytania w 
autobusie i ruszyła na podbój nieznanego 
Miasta. Na dworcu spotkała się z mamą, 
tak jak się umówiły, a zamówiona taksówka 
zawiozła je pod siedzibę Urzędu. Obie 
zdradzały oznaki zdenerwowania; mama 
kolejną batalią z biurokracją, nasza 
bohaterka – faktem, że po raz pierwszy 
będzie reprezentować swoje interesy w 
tak poważnej sprawie. Do tej pory to 
mama rozmawiała z lekarzami, wypełniała 
dokumenty i rozmazywała perfekcyjny 
makijaż, kiedy brak uprzejmości pań 
urzędniczek okazywał się ponad siły. 
Pod wskazany pokój dotarły sporo przed 
czasem. Siedziało już tam sporo innych 
osób: około siedemdziesięcioletnia staruszka, 
kobieta przed czterdziestką o zniszczonej, 
ale ciągle ładnej twarzy i młoda mama z 
dzieckiem w wózku. Zapowiadało się na 

to, że czas oczekiwania drastycznie się 
przedłuży – inny z petentów utknął w 
środku już dwadzieścia minut wcześniej. 
Po kwadransie z czeluści gabinetu wynurzył 
się starszy, zgarbiony pan. Za nim szła 
ONa. 
Nasza bohaterka nie należy do osób 
nadmiernie złośliwych, ale tym razem 
nie mogła powstrzymać się od myśli, że 
ktoś odpowiedzialny za casting do piątej 
części przygód Harry’ego Pottera popełnił 
poważny błąd – stała przed nią idealna 
kandydatka do roli Dolores Umbridge. Z jej 
oczu petenci wyczytali, że zostaną wbici w 
ziemię, zmieszani z błotem i sprowadzeni do 
poziomu mikroba, ale na pewno nie załatwią 
tego, z czym przyszli.  
Wyrocznia obrzuciła oczekujących 
pełnym wyższości spojrzeniem i wymieniła 
jedno nazwisko. 
Młoda mama wstała, widocznie zamierzając 
wjechać do gabinetu razem z maleństwem. 
Gromy sypiące się z oczu lekarki zatrzymały 
ją w pół kroku. 
– A to? 
Pozostali „kolejkowicze” nie potrafili ukryć 
konsternacji, spoglądając to na dziecko 
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Od Czapy

nowa wiara
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Od Czapy

(smacznie spało, zupełnie nieświadome 
zamieszania), to na siebie nawzajem. 
– Co mam zrobić z dzieckiem? – wykrztusiła 
z siebie w końcu zdumiona mama. 
– Z tym pani nie wejdzie – oznajmiła 
zdecydowanie lekarka. Oczy pozostałych 
zaczęły przypominać pięciozłotówki. 
– Niech pani zostawi tu córeczkę, 
popilnujemy – zlitowała się w końcu jedna z 
kobiet. Pozostali ochoczo jej przytaknęli. 
Poziom zdenerwowania naszej bohaterki 
osiągnął stan alarmowy. Dobiegające zza 
drzwi gabinetu odgłosy awantury skutecznie 
utwierdzały ją w przekonaniu, że lepiej 
nie będzie, ale Wyrocznia w lekarskim 
fartuchu zadba o to, żeby utrzymać 
odpowiedni poziom dramaturgii. 
Jak się okazało, miała rację. 
– Proszę usiąść – mruknęła lekarka, nie 
podnosząc oczu znad dokumentów. 
Nasza bohaterka posłusznie opadła na 
trzeszczące krzesło. Splotła ręce na kolanach, 
przyglądając się rozłożonym na biurku 
papierom. Wyraz niesmaku na twarzy 
Wyroczni kazał przygotowywać się na 
najgorsze. 
– Nic więcej nie ma? 
– Nnnie – zająknęła się pechowa petentka. 
Bała się zwrócić uwagę widocznie 
rozdrażnionej lekarce, że była zobowiązana 
do przywiezienia wszystkich dokumentów, 
jakie posiada i tak właśnie zrobiła. 
– To jest sprzed dziesięciu lat – 
Wyrocznia położyła palec na dacie. 
– Przecież przez ten czas mogła pani 
wyzdrowieć! 
Nasza bohaterka nie powiedziała nic. Nagle 
przypomniała jej się ociekająca złotem 
bazylika w Licheniu i msze gregoriańskie 
zamawiane przez babcię. Cóż, zdawała 
sobie sprawę, że większość społeczeństwa 

w Polsce to katolicy, ale nigdy nie spotkała 
się z wiarą w cuda pozwalającą twierdzić, że 
choroba z zasady nieuleczalna ustąpi sama z 
siebie. Ewenement na skalę kraju. 
– Raczej niemożliwe – zaryzykowała w 
końcu. – Mikrouszkodzenia mózgu się nie 
„naprawiają”… 
– A skąd ja mam to wiedzieć?! 
– Tutaj jest dokument sprzed paru miesięcy. 
Wyrocznia wzięła kartkę do ręki. Nie 
zgniotła jej w kulkę chyba tylko i wyłącznie 
dzięki sile woli. 
– Ten dokument nie jest dla mnie, więc 
mnie nie obchodzi – poinformowała 
beznamiętnie. 
Gdyby ktoś w tym momencie czytał w 
myślach naszej bohaterki, natrafiłby na 
wiele szczodrze wykropkowanych miejsc. 
Zaciskając zęby, pozwoliła się zbadać i 
zmierzyć sobie ciśnienie (było wyższe niż 
zwykle). 
– Proszę czekać na decyzję – westchnęła w 
końcu Wyrocznia. Gdyby wzrok mógł 
zabijać, nasza bohaterka już padłaby trupem. 
Decyzja niepomyślna nikogo nie zdziwiła. 
Nasza bohaterka poczuła się jak ktoś, kto 
przywłaszcza sobie rzecz, która mu się 
ewidentnie nie należy. Nawet tłumaczenia 
mamy i zawartość magicznej teczki z 
dokumentami jej nie pocieszała – wiara w 
cuda okazała się silniejsza. 
– Spróbujemy jeszcze raz – rzekła 
niezłomnie mama, już zahartowana w boju. 
Nasza bohaterka nie przytakiwała. 
Doprowadzając twarz do porządku (łzy 
rozmazały jej tusz do rzęs), miała wrażenie, 
że właśnie postarzała się o milion lat. 
Boleśnie uświadomiła sobie, że kawał 
życia zwany dzieciństwem to dla niej etap 
zamknięty.
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– A teraz jak sobie radzisz?
– Mam syna – wyprostował się 
zgarbiony do tej pory Thomas.
– Wiesz o co pytam…
– Cóż... różnie to bywa. Mam 
swoje sposoby – wykręcił się od 
odpowiedzi. A ty, nie zakochałeś się 
aby? – zmienił temat.
– Jest taka jedna – Odina bardziej 
nadstawiła uszu – smukła i zwinna, 
podobna do bogini bardziej niż do 
kobiety. Naprawdę nie widziałem 
piękniejszej – serce dziewczyny 
łomotało tak mocno, że bała się, że 
zostanie dosłyszana. Bała się także, że 
jej oczy za mocno błyszczą i zdradzą 
jej kryjówkę za balustradą. Nie była 
jednak w stanie wycofać się.
– Nie poznałem jeszcze jej rodziny, 
ale wiem, że mnie kocha... I kto 
wie, może, może ...
– Poważnie myślisz?

– Jest tego warta, jest w niej coś… 
coś takiego – zacisnął pięści nie 
mogąc opisać tego co odczuwał.
– A jak twoja bogini ma na imię? – 
trochę ironicznie zapytał Thomas.
– Izabela.
Odina drgnęła jakby oblał ją 
wrzątek. Potrząsnęła głową, jakby 
dotarło do niej coś, czego nie 
rozumiała. Ramiona zwisły wzdłuż 
ciała, a oczy nagle zgasły.
– A Odina? – zapytał znowu 
Thomas.
– Odina? – Henryk uśmiechnął się 
krzywo – Odina to dziwka.
Brat popatrzył na niego uważnie  
i spuścił wzrok. 

Sucha ziemia pod ich nogami 
pękała powoli z braku deszczu. 
Pomimo to pan miał nadzieję, że 
pogoda utrzyma się, aż do końca 
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żniw. Zebranie wszystkich przyjaciół  
i wasali miało odbyć się już lada 
dzień. Żniwa były skończone. Zboże 
zebrane. Nadchodził czas wspólnego 
ucztowania. 
Pani niecierpliwie biegała między 
sypialnią a izbą, wydając polecenia, 
co gdzie powiesić, a gdzie co ustawić. 
W kuchni kucharki uwijały się jak 
tylko mogły najsprawniej. Dwórki zaś 
i drużyna przeglądali odzież, łatając 
czy cerując liczne rozdarcia szat. Sala 
nabierała blasku i bogatego wyglądu. 
Dziewczęta szeptały pomiędzy sobą, 
kto przyjedzie, a każda szykowała 
się, aby wyglądać jak najładniej. 
Wiadome bowiem było, że dzięki 
takim zebraniom niejedna już dwórka 
znalazła swojego przyszłego męża. 
Nie robiło to jednak żadnego wrażenia 
na Odinie. Dziewczyna z trudnością 
dawała sobie radę. Jak błędna kręciła 

się pomiędzy nimi. Przekazując lub 
przynosząc pożądane przedmioty. 
Ożywiała się tylko widząc swojego 
wybranego. Ten zagadywał do niej 
i ukradkiem dotykał. I choć rozum 
mówił „nie”, serce wyrywało się 
krzycząc z całej siły „tak”. Nie była 
w stanie odmówić jego rękom ani 
ustom. Coś ją niewoliło i pozbawiało 
siły. Pieściła i pozwalała się pieścić. 
Przychodziła na umówione spotkania 
za bramą. Słuchała zapewnień, że jest 
najpiękniejsza... Wierzyła w to, co jej 
szeptał. Chciała wierzyć. W takich 
momentach była szczęśliwa. 
Dzień, który przypadł na spotkanie 
podległych rodzinie pana Thomasa 
wasali był niezwykle słoneczny  
i upalny. Pani załamywała ręce  
z obawy, aby przygotowane i mocno 
nasolone mięso jednak się nie 
zepsuło. Ruszt, który wywędrował 
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na zewnątrz kuchni, podsycany przez 
rozpalone pod nim ognisko roznosił 
po okolicy zapach pieczystego. 
Tłuszcz skapywał w ogień i nikł 
z cichym sykiem. Można było 
wszystko przygotować skromniej, 
ale wtedy nikt by ich nie poważał. 
Tego zaś pani nie życzyła ani sobie, 
ani swoim synom. 
Główna sala obwieszona była 
utkanymi przez nią lub dwórki 
tkaninami, tak że gołe na co dzień 
ściany mieniły się teraz kolorami. 
Chociaż uczta miała mieć miejsce 
na dworze, jednak pani liczyła się 
także z możliwością przeniesienia 
jej do komnat. Poza tym wszyscy 
przybyli mieli prawo podziwiać 
bogactwo domu, skrywane przez 
cały rok w skrzyniach. 
Pani oceniła także wygląd swoich 
dwórek. Była to równie ważna rzecz, 

jak i inne przygotowania. Wśród gości 
zawsze najliczniejsi byli mężczyźni. 
Jej podopieczne, wyswatane dzięki 
jej pomocy, za podwładnych jej 
syna wiązały ich silniej z jej rodziną. 
Dziewczyny zaś zyskiwały często 
lepsze warunki życia niż te, które 
czekały je po wsiach. Tak więc pani 
krytycznie obejrzała swoje stadko. 
Emilia prezentowała się wspaniale  
w haftowanej srebrną nicią sukni. 
Inne też były pełne wdzięku i ponętne. 
Zdziwiła się widząc Odinę. Bardzo na 
nią liczyła. A raczej bardzo chciała ją 
wydać za któregoś z przyjezdnych. 
Wiedziała bowiem, że pomiędzy tą 
dziewczyną a jej młodszym synem 
coś jest. I bardzo się bała tego coś.  
A teraz nadarzała się okazja. Na 
pewno niejeden się za nią obejrzy, 
a może i poprosi o małżeńską 
przysięgę.



053

– Masz się natychmiast uśmiechnąć 
– nakazała jej, a dziewczyna 
wymusiła z siebie cień uśmiechu – 
mam nadzieję, że znajdziesz dzisiaj 
męża – pani wyszła na podwórze 
witać pierwszych gości. Koleżanki 
Odiny zaczęły trzepotać rzęsami.
– Och , Henryku, Henryku, jakże 
mi wychodzić za mąż, kiedy tylko 
ciebie miłuję – wdzięczyły się przed 
nią, naśladując sposób poruszania 
jej i młodego panicza. Odina 
nie wierzyła własnym oczom. 
Nie zdawała sobie sprawy, że to 
co ukrywała głęboko w swoim 
sercu było dla nich tak oczywiste 
i widoczne. Emilia objęła ją 
ramieniem.
– Nie przejmuj się nimi. Są głupie 
i ci zazdroszczą – powiedziała, 
wydymając wargi i wyprowadzając 
ją z sali. 

Na podwórzu kłębił się już pokaźny 
tłum ludzi. Chłopcy stajenni uwijali 
się odprowadzając konie do poidła. 
Pani i obaj panicze witali wszystkich 
ściskając im ręce, albo klepiąc po 
ramionach. Rozchodzili się witając 
nawzajem, rozglądając ciekawie po 
podwórcu. Mięso pachniało. Roznosił 
się zapach wina. Pani zobaczywszy 
Odinę i Emilię przy wyjściu klasnęła 
w dłonie i nakazała zawołać resztę 
dziewcząt. Emilia cofnęła się po nie. 
Wybiegły wesołe i kolorowe i od razu 
zwróciły na siebie uwagę przybyłych. 
Ksiądz odprawił nabożeństwo na 
okoliczność pomyślności zebrania. 
Poświęcił zbiory i inne rzeczy, które 
zostały złożone przez chłopów. 
Nie brakowało tu drobiu i świń, 
jaj i miodu. Na osobnym miejscu 
spoczywały koła, dzbany, różnego 
typu użytkowe przedmioty. Spichrz 
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był pełen. Po ceremonii, wszyscy 
znaleźli sobie miejsca za ustawionymi  
w podkowę stołami. Pan i jego 
rodzina, na najwyższych miejscach, 
mieli możliwość obserwowania 
wszystkich zebranych. 
Rozpoczęła się uczta. Wśród gwaru, 
zapachów, tłumu ludzi Odina czuła, 
że jest na nieswoim miejscu. Źle 
znosiła spojrzenia mężczyzn. Jakiś 
wstręt opanował ją całą. Nie była w 
stanie rozmawiać, ani uśmiechać się 
do nich tak, jak robiły to inne dwórki. 
Koło Emilii wciąż kręcił się łysiejący 
na czubku głowy mężczyzna. Nie 
był jeszcze stary, ale brakowało mu 
przedniego zęba i dla Odiny, było 
to wystarczające, aby go uznać za 
obrzydliwego starucha. Koleżanka, 
jednak nie podzielała jej opinii. 
Zabawa suto zakrapiana winem 
stawała się coraz bardziej gorąca. 

Dziewczyna chciała wydostać się 
za bramę, aby odetchnąć spokojem 
i wolnością. Mijała leżących 
gdzieniegdzie gości o słabszych 
głowach. Natknęła się na jakąś parę 
splecioną w namiętnym uścisku. 
Poznała jedną ze swoich koleżanek 
i podległego panu Thomasowi 
wojownika. Dotarła do bramy. 
Oparła się o wierzeje i nabrała 
powietrza. Na moment wyłączyła 
się z gwaru i szumu. Popatrzyła 
na okrągły księżyc. Była pełnia. 
Jej matka na pewno za nią tęskni. 
Księżyc i matka. To zawsze było dla 
Odiny nierozłączne. Co ona teraz 
robi? Czy jest zdrowa? Rozpłakała 
się. Poczuła się malutka i samotna. 
Całkowicie opuszczona.
– Mamo – wyrwało się jej ze 
szlochem.

KBC
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Marmurowy ch łód podłog i , 
kryształowa świeżość recepcyjnej 
lady ujęta w misternym uścisku 

ciemnego, szlachetnego drewna, delikatność 
białych orchidei elegancko kontrastujących  
z połyskującym czekoladowo, egzotycznie 
zdobionym mahoniem poczekalnianego 
stolika. Kojący poszum miniaturowego 
strumyczka szemrzącego wśród kamyczków, 
małe świeczuszki tu i ówdzie, rozmarzający 

zapach jaśminu sączący się z glinianego 
kominka, cicha muzyka o lekko wschodnich 
nutach dobiegająca z liści bujnego oleandra. 
Miękka kanapa odziana w aksamitną kapę, na 
której tak miło czeka się na przyszłe „czary”, 
mające odnowić, ukoić i upiększyć. Wszystko 
tu zdaje się mówić „podaruj sobie odrobinę 
luksusu” i „jesteś tego warta”…
Do tej świątyni relaksu przybyła właśnie 
kolejna spragniona tej odrobiny kobieta, 

Dość 
ekskluzywny 
salon odnowy 
biologicznej

Anna Ciemniecka
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Myśli z życia

najpewniej przekonana o owej wartości  
i chcąca doświadczyć kuszącej zawartości 
oferowanych pakietów. Do wyciszonej 
przestrzeni salonu SPA, ukrytej pośród 
tętniącego i zabieganego centrum miasta, 
wkroczyła ona z dość dużym impetem – 
jakby wyrzucona ze śródmiejskiej katapulty. 
Może to jednak wynikać też z jej ogólnie 
dużego temperamentu – porusza się zwykle 
tak szybko, że omal nie gubi swoich kul. 
Teraz pośpieszyła w stronę lady, zdecydowana 
nieco zwolnić i odpocząć po pracowitym 
dniu spędzonym w korporacyjnym zgiełku. 
Przystanęła tylko na chwilę przed dużym 
lustrem i odgarnęła z twarzy, bardzo ładnej, 
bujne, mocno kręcone włosy – te ogniste 
sprężynki zawsze spadały jej na twarz,  
a idąc musiała mieć ręce w uchwytach kul. 
Nie chcąc machać długim „kijem” dookoła 
pozwalała kosmykom łaskotać się po 
policzkach. Pomyślała nawet o fryzjerce - 
może jest możliwe umówić się również do 
niej… Wyobraziwszy sobie jednak minę 
swojego narzeczonego na widok nieobecnej 
burzy ulubionych loków, zrezygnowała i 
energicznie udała się w stronę lady oraz 
unoszącej się nad nią eterycznej postaci w 
śnieżnej bieli świetnie komponującej się ze 
stojącymi obok oraz finezyjnie sterczącymi 
zza ucha storczykami. 
Stanąwszy przed posągowo-efemeryczną 
istotą o nieskazitelnym makijażu nie zdążyła 
nawet otworzyć ust, gdy usłyszała:
– Ale przychodnia jest budynek dalej! – 
wypowiedziane uprzejmie, chociaż dobitnie. 
– Dziękuję za informację, ale ja przyszłam na 
zabieg – odpowiedziała niezrażona, chociaż 
zdziwiona.

– No właśnie mówię – przychodnia jest 
obok – kontynuowała wskazówki żurnalowa 
recepcjonistka na cieniutkich szpilkach.
– A ja mówię właśnie, że mam tutaj 
umówiony masaż… – próbowała 
ognistoloka, zgrabna, chociaż o nieco 
skrzywionej l inii pleców, piękność  
w solidnych, ortopedycznych butach.
– Rehabilitacja jest obok – przerwała 
już nieco zirytowana strażniczka luksusu  
i relaksu.
– Nie przyszłam na rehabilitację, tylko na 
„Kilka chwil dla Ciebie”. Jestem umówiona na 
18.00 – klientka spokojnie poinformowała, 
wymieniając nazwę wykupionego pakietu 
zawierającego oprócz masażu całego 
ciała różnorakie kosmetyczne zabiegi 
pielęgnacyjne.
– Aha, to przepraszam. Jak nazwisko? 

Wizyta w salonie odnowy biologicznej 
zakończyła się jednak planowanym zabiegiem 
relaksacyjno-regeneracyjnym, bardzo 
przyjemnym i chętnie by powtarzanym 
„w normalnych okolicznościach”. Do 
powtórzeń jednakże nie doszło, gdyż 
zakończyła się także chęć bywania w tym 
salonie i to pomimo tego, że klientce udało 
się jednak w końcu zrelaksować, na całe 
szczęście…

Morał:
dbać o urodę w sPa przystoi jeno w pełni 
sprawnym
Gdyś kaleką, nie jesteś ich klientem 
pełnoprawnym.

ac
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"bądź 
wierny 

idź"
Paweł Radźko

Stały problem ludzkości? Jest ich mnóstwo. Najbardziej 
irytującym - a dla patetycznego statusu człowieka chyba 

też ironicznym - jest lenistwo przy jednoczesnym braku 
chęci poprawy. W Polsce mamy tendencje do narzekania, ale 
może warto się zastanowić, czy trzeba narzekać?  
Pewnie, dla samego marudzenia, „dla siebie” - czemu nie? 
Ale żeby zaraz tak na poważnie? Popatrz na to z tej strony:
Ile wymagam od życia? Dużo. Za dużo. Może nie zawsze, 
ale przeważnie. Ile z kolei wymagam od siebie? Zapewne 
mniej. To też zależy od innych czynników (wstyd byłoby 
twierdzić, że nikt na świecie nie jest ambitny), ale śmiem 
twierdzić, że gdzieś w ludzkiej psychice wyryte zostało 
lenistwo. Z jednej strony to pokaz geniuszu homo sapiens, 
który zawsze, zgodnie z rytmem natury minimalizuje 
koszty maksymalizując straty. Z drugiej, prowadzi do 
autodestrukcji poprzez prokrastynację lub niechęć do 
tworzenia czegokolwiek kreatywnego, „czekanie na cud”. 
Czy nie spotykam się codziennie w mediach (o ile z takimi 
mam styczność) ze wzorem człowieka nowoczesnego, 
który osiągnął tak wiele (według owych mediów) za tak 
niewiele wysiłku? Czy ta propaganda sukcesu jest w ogóle 
prawdziwa? I czy kierując się zasadą Arystotelesowskiego 
złotego środka nie lepiej jest odnaleźć idealną równowagę? 
Nie mówię oczywiście o staniu się kimś kto całe życie 
jest dla siebie surowy i nie oczekuje niczego w zamian. 
Takie stawianie sprawy jest po prostu jej odwróceniem. 
Powiedziałbym raczej: daj z siebie ile możesz, ale się nie 
wykańczaj, łap każdą szansę, ale nie za wszelką cenę; oczekuj 
tyle na ile zapracowałeś, czasem z małym bonusem, nie bądź 
zbyt dumny, ale nie czuj się bezwartościowym. Każdego dnia 
pytaj się kim chcesz być, aż w końcu dowiesz się i zaczniesz 
dążyć do tego. Niech nie zniechęcają Cię drobne i nieco 
większe przeszkody, poprzeczki codziennego życia. „Bądź 
wierny Idź”.
Co jest najlepszym wyznacznikiem takiej równowagi? Moim 
zdaniem poczucie spełnienia się, osiągnięcie życiowych 
celów, marzeń, ale bez wielkich poświęceń, ponieważ takie 
trzeba zostawić męczennikom, świętym i czasem artyście. 
Nie bądźmy biernymi klientami, nie czekajmy w kolejce po 
szczęście w pierwszym lepszym urzędzie, ale szukajmy go 
sami. Działajmy.

PR
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Ilustracja:  
Galaktyka	spiralna	NGc1672.	zdjęcie	wykonane	przez	Kosmiczny	Teleskop	Hubbla,	NaSa.

Michał Lewandowski
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Szort Mat

Parafrazując Chmielowskiego, można 
by powiedzieć: kosmos 

jaki jest każdy widzi. I tu powstaje problem. Bo kosmos jest 
bardziej niewidzialny niż widzialny. Mówiąc inaczej, jest dużo 
bardziej masywny niż widać. Według obecnie przyjętej teorii, 
to co widzimy we wszechświecie, czyli gwiazdy, planety, 
obłoki i wszystko co w jakiś sposób świeci stanowi około 
18% całej materii we wszechświecie. Reszta, według założeń, 
to tak zwana ciemna materia.

Ciemna materia, według założeń, są to cząstki, 
które posiadają masę, jednak poza 

oddziaływaniem grawitacyjnym, w żaden inny sposób 
nie oddziałują ze znaną nam i widoczną materią, czyli nie 
zderzają się, nie oddziałują elektrostatycznie ani jądrowo. 
Czyli nawet jeżeli pomiędzy nami a jakąś gwiazdą będzie 
wielka chmura ciemnej materii, to i tak będziemy widzieć tę 
gwiazdę tak samo dobrze jak by tej chmury nie było. 

Skąd więc w ogóle pomysł, że coś czego nigdy nie 
widzieliśmy istnieje? Otóż, mówiąc najprościej 

i dość przewrotnie, z kosmosu. We wszechświecie istnieje 
wiele galaktyk, a większość z nich to galaktyki spiralne, czyli 
takie jak nasza. Galaktyki takie mają to do siebie,  
że kręcą się wokoło swojego jądra tworząc pewnego 
rodzaju spiralę. I tak według mechaniki klasycznej oraz tego 
co wiemy o rozkładzie widocznej materii w galaktykach, 
czyli że większość masy znajduje się blisko jądra, prędkość 
rotacji w takiej galaktyce powinna maleć wraz z odległością 
od jej jądra. Jednak obserwacje wykazały, że prędkość po 
osiągnięciu pewnej maksymalnej wartości nie maleje. Ale 
dlaczego? Obecnie najbardziej forsowaną teorią jest ta, że 
istnieją cząstki których nie widzimy, a które mają masę, czyli 
tak zwana ciemna materia.

Ilustracja:  
Wykres	prędkości	rotacji	
w	zależności	od	odległości	
od	centrum	galaktyki.	
Przerywana	krzywa	„a”	
przedstawia	przewidywany	
rozkład	prędkości	rotacji,	
natomiast	krzywa	„B”	
przedstawia	obserwowany	
rozkład	prędkości	rotacji	
w	galaktyce.
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Dodatkowo ruchy galaktyk w gromadach, czyli w dużych skupiskach 
galaktyk, które związane są ze sobą grawitacyjnie, nie 

odpowiada klasycznemu założeniu tego jak powinny się zachowywać. Więc albo złe są 
podstawy fizyki, albo czegoś nie widzimy.

No dobrze, ale czym tak naprawdę są te cząstki ciemnej materii. 
Większość pewnie słyszała o protonach, neutronach  

i elektronach, czyli cząstkach tworzących wszystko wokoło nas. Część zapewne słyszała 
jeszcze o neutrinach. No, ale gdzie ciemna materia i z czego się składa. To jest jej największy 
problem, a właściwie nasz. Nie znamy zupełnie natury ciemnej materii, poza tym, że 
oddziałuje grawitacyjnie ze znaną nam materią, dlatego też nie wiem do końca jak jej 
szukać i tak trudno ją znaleźć. Wiemy jedynie, że powinna być.

Ciemna materia według założenia występuje wszędzie, w galaktykach, 
przestrzeni międzygwiazdowej, jak i według niektórych teorii  

w samych gwiazdach, gdzie jest ich dodatkowym paliwem. Tak więc, tak jak klient w sklepie 
jest niezbędny, tak i w obecnie przyjętej głównej teorii budowy wszechświata ciemna 
materia jest niezbędna i usilnie poszukiwana przez astronomów jak i fizyków na całym 
świecie.

ml

Ilustracja: Gromada	
galaktyk	abell	520,	na	
niebiesko	oznaczono	
przewidywany	teoretycznie	
rozkład	ciemnej	materii.	
zdjęcie	zrobione	
Kosmicznym	Teleskopem	
chandra,	NaSa.	
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Piękni Ludzie
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Bajki Nowe

Ingeborga Kink-Krzyżanowska

Zdanie uciekło z kontekstu 
i samo szaleje. 
Wpisuje się raz w prozę 
innym razem w wierszu miejsca sobie szuka, 
zadowolone, nie odkryte, skromne, nie wieszcze, 
nijakie, lecz czuje się potrzebne. Niezauważone 
także między ważnymi strofami 
w poezję się wkradło i stało się niezawodne, 
a czasem wypełnia sens poematu, 
bez niego by upadły poważne konstrukcje. 
Znudziło mu się wkrótce, 
zechciało być zwykłym zdaniem. 
Zostawiło po sobie puste miejsce w wierszu, 
niech się domyśli każdy, jakie ono jest ważne.
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Sitting in a long and narrow airplane, filled with 
people and their luggage, I felt a bit like inside 

a giant boa constrictor that had just swallowed 
an animal the size of an alligator.  The luggage 
fees led people to push their belongings in small 
suitcases, bag packs, and bags that were squeezed 
into the overhead compar tments by sweaty 
stewardesses, who were running back and forth. 
I felt claustrophobic in this long, tight metal can, 
impatiently waiting for a glass of water that would 
quench my thirst.

I wanted to be at the place of my destination, open 
the sarcophagus, run away from the suffocating, 
and packed place. I regretted that I had gone on a 
journey late in the evening. Being an early bird, I felt 
at this time of a day like in the cage, covered with 
the dark blanket.  When we touched the dark blue 
sky with the wings of the airplane, I experienced  
a small relief.  I still felt the discomfor t of  
a wanderer, which is stumbling through the desert 
in search for water.  When we are late, we notice 
clocks ticking the hour out.  When we are hungry, 
we smell every warm aroma of the food escaping 
gently from a roadside restaurant.  I noticed every 
sip of water that was flowing pleasantly down the 

From	the	series: 
My Travels
ireland - 40 shades 
of Green

Siedząc w długim, wąskim samolocie , 
przepełnionym ludźmi oraz ich bagażem, czułam 

się trochę jak w brzuchu wielkiego węża Boa, który 
dopiero co połknął jakieś zwierzę wielkości aligatora. 
Opłaty za bagaż doprowadziły ludzi do upychania 
swojego dobytku w małych walizkach, plecakach 
i torbach, które były później wgniatane przez 
biegające w tę i z powrotem, spocone stewardesy. 
Czułam się klaustrofobicznie w tej długiej, ciasnej 
konserwie, niecierpliwie oczekując na szklankę 
wody, która zgasi pragnienie. 

Chciałam już być na miejscu, otworzyć sarkofag, 
uciec z tego dusznego, napakowanego miejsca. 
Żałowałam, że udałam się w podróż wieczorem. 
Jako ranny ptak, czułam się o tej porze dnia 
w samolocie jak w klatce, przykrytej ciemnym 
kocem. Kiedy dotknęliśmy skrzydłami granatowego 
nieba, doznałam małego ukojenia. Wciąż czułam 
dyskomfort wędrowca, który przedziera się przez 
pustynię w poszukiwaniu wody. Kiedy spóźniamy 
się, zauważamy wystukujące godzinę zegary. Kiedy 
jesteśmy głodni, czujemy każdy ciepły zapach 
jedzenia wydobywający się delikatnie z przydrożnej 
restauracji. Ja dostrzegłam każdy łyk wody, który 
przyjemnie spływał przez kr tań obok siedzącej 

z	serii:	

Moje podróże
irlandia - 40 odcieni 
zieleni
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Babel

throat of a lady sitting right next to me. I got water 
more or less in the middle of the trip. It seemed 
to me as if every passenger was buying something. 
I was angry with the stewardesses because they 
behaved like peddlers selling cheap bracelets on 
a beach, trying to convince every passer-by about 
the value of their worthless products. I paid 7 Euro 
for two small bottles of water and I drank it in  
a single gulp. 

The Dublin Airpor t was grey and ugly, not 
welcoming the traveller to the visit.  The concrete 
corridors, without any windows, led me into 
the infinity of the unknown target. This is when  
I thought to myself that I had left the perfectionism 
of the Swiss airport behind. I missed smiling Heidi, 
standing in the fields, in a white low-buttoned, 
ruffle blouse, welcoming newly arrived guests in  
a tempting fashion (sometimes I have a feeling that 
the society unintentionally incites pedophilia).

We were picked up from the airport by Brian -  
a very sympathetic man who never stops talking. 
His tales about Ireland sound as if he wrote the 
history of his country. Each of his heroes is alive and 
real, every place has its own color, shape, and smell.   
I am sometimes under the impression that Brian 
lived through it all, through numerous incarnations 
of his soul.  Brian considers himself a real Irishman 
and calls himself: “nosy.” His slightly pointy nose, 
indeed, penetrates into everything around him. 
It is good that he does it with his natural grace 
and love towards people. And this is the way the 
Irishmen are. Talkative, social, engaging with every 
foreigner. How unfair was the saying in the past, 
among the American community, stating that: 
“Irishmen are beneath the dogs and Black men.” 
I think that, even nowadays, negative assessment 
of other people is far too easy, thus unwittingly 

pani. Wodę otrzymałam mniej więcej w połowie 
podróży. Wydawało mi się, że każdy pasażer 
coś kupował. Byłam zła na stewardesy za to, że 
zachowują się jak sprzedawcy tanich bransoletek 
na plaży, przekonując każdego przechodnia co do 
wartości kiczowatego produktu. Zapłaciłam 7 Euro 
za dwie małe butelki wody, które wypiłam jednych 
haustem.

Lotnisko w Dublinie było szare i brzydkie, nie 
zachęcające podróżnika do wizyty. Betonowe 
korytarze bez okien wiodły mnie w nieskończoność 
do jakiegoś nieznanego celu. Wtedy pomyślałam 
sobie, że pozostawiłam za sobą perfekcjonizm 
szwajcarskiego lotniska. Zatęskniło mi się przez 
moment do uśmiechniętej Heidi, stojącej na polanie 
w białej, niedopiętej, falbankowej bluzce, kusząco 
witającej nowoprzybyłych gości (czasami mam 
wrażenie, że społeczeństwo niechcąco podjudza 
pedofilię). 

Z lotniska odebrał nas Brian - sympatyczny człowiek, 
który nigdy nie przestaje mówić. Jego opowieści 
o Irlandii brzmią jakby to on sam napisał historię 
swojego kraju. Każda postać jest żywa i prawdziwa, 
każde miejsce posiada kolor, kształt i zapach. Czasami 
mam wrażenie, że Brian przeżył wszystko to o czym 
mówi przechodząc przez liczne inkarnacje swojej 
duszy. Brian sam ocenia siebie jako prawdziwego 
Irlandczyka, którego nazywa: „nosy”. Jego spiczasty 
nieco nos rzeczywiście wnika we wszystko co go 
otacza. Dobrze, że robi to ze swoistą gracją i miłością 
do ludzi. I tacy są Irlandczycy. Rozmowni, towarzyscy, 
nawiązujący kontakt z każdym nieznajomym. 
Jakże niesprawiedliwe było kiedyś powiedzenie 
pośród amerykańskiej społeczności mówiące, że: 
„Irlandczycy są niżej psów i Murzynów”. Myślę, że 
i w dzisiejszych czasach nazbyt łatwo przychodzi 
nam negatywne ocenianie innych ludzi, przez co 
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we create stereotypes in which we believe so 
obtrusively. Usually our opinions are not verified, 
point to our lack of knowledge, laziness, and low 
self-esteem. And yet, I have met many Germans 
who aren’t harsh Nazis and our enemies; as a child 
I met a wonderful, intelligent teachers of Russian 
family who weren’t possessive and backwards; 
and not every Polish person is a drunk and  
a thief. Besides, I know a great marriage in which 
he is German and she is Jewish. I think that every 
comment about them is a simple vivisection. 

I have created my own, positive “stereotypes” 
about different nations and they are based on my 
own observations. To me, Dutch people like to 
have fun, Germans like to drink large amounts of 
beer (it is a fact), but Irishmen simply like to spend 
time together. Young and old Irishmen are able to 
find shared subjects to their conversations and 
nobody gets bored in their company. The age gap 
doesn’t exist to them. For them, a Human Being is 
important. This Human Being is a well from which 
we get the sunken treasures. Its bottom is filled with 
countless information about the person, about his 
or her life. A woman, a man, a child is a being who 
alone in itself is fascinating and different from us. 
The topics of the conversations are as extensive 
as a wide-stretching rainbow, and there are as 
many issues as many colors on the peacock’s tail. 
As it is probably true in every country, political and 
religious matters are ever-present and passionate 
topic of discussion (apar t from the Queen of 
England about which nobody likes to talk about). 
I am dreaming about the interpersonal contact in 
which we discover depth of human soul. In our 
everyday rush, grey everyday life, working hard, 
and problems, we forget who we are. We become 
robots, treat others and ourselves mechanically. 
 

nieświadomie kreujemy stereotypy, w które tak 
natrętnie wierzymy. Zazwyczaj nasze opinie nie 
są zweryfikowane, świadczą o naszej niewiedzy, 
lenistwie i braku poczucia własnej war tości. 
A przecież w rzeczywistości spotkałam kilku 
Niemców, którzy nie są twardymi hitlerowcami  
i naszymi wrogami; jako dziecko poznałam wspaniałą, 
inteligentną rodzinę nauczycieli z Rosji, którzy nie 
byli zaborczy i zacofani; no i nie każdy Polak jest 
pijakiem i złodziejem. Poza tym, znam wspaniałe 
małżeństwo, w którym on jest Niemcem a ona jest 
Żydówką. I myślę, że każdy komentarz na ich temat 
jest zwykłą wiwisekcją.

Ja stworzyłam swoje własne, pozytywne „stereotypy” 
na temat różnych nacji i są one oparte na moich 
obserwacjach. Dla mnie Holendrzy lubią się dobrze 
bawić, Niemcy razem piją duże ilości piwa (to fakt), 
a Irlandczycy po prostu lubią spędzać wspólnie czas. 
Młodzi i starzy Irlandczycy potrafią znaleźć wspólne 
tematy do rozmów i nikt się nie nudzi w swoim 
towarzystwie. Dla nich bariera wiekowa nie istnieje. 
Dla nich liczy się Człowiek. Człowiek ten jest 
studnią, z której wydobywa się zatopione skarby. Jej 
dno jest wypełnione licznymi informacjami na temat 
danej osoby, na temat jej życia. Kobieta, mężczyzna, 
dziecko jest istnieniem, które samo w sobie jest 
czymś fascynującym, innym od nas. Tematy rozmów 
są jak rozłożysta tęcza, a zagadnień jest tak dużo 
jak kolorów na pawim ogonie. Jak to bywa chyba 
w każdym kraju, poglądy polityczne i religijne są 
wszechobecnym i namiętnym tematem dyskusji 
(poza Królową Angielską, o której nikt nie lubi 
rozmawiać). Marzę o kontaktach międzyludzkich, 
w których odkrywamy głębiny ludzkiej duszy. 
W naszym zabieganiu, szarej codzienności, 
zapracowaniu i problemach zapominamy o tym kim 
jesteśmy. Stajemy się robotami, traktujemy siebie  
i innych mechanicznie.
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Entering every pub or restaurant I can see elderly 
men, meaning 80-year old grandfathers who have 
great fun in the company of their grandchildren 
and great- grandchildren. When I watch this,  
I am thinking about spending my elderly years in 
Ireland. I also want to enjoy my life when I am 
older. I cannot and I don’t want to imagine myself 
at this age, sitting at home, crocheting the socks, 
and watching boring and stupid TV (with the 
emphasis on the word: “stupid”). People who tell 
my mum not to travel because, I am quoting: “the 
world is large and dangerous,” I say that: “their 
world is small and their point of view narrowed.” 
Unfortunately, too many women in Poland hear 
about many things that are inappropriate for them 
to do at their age. Yet, life goes on, apart from 
the school, apart from the work, apart from the 
house. For many of us, life goes on even after this 
life! I do not understand thinking paralyzing who 
we are, not allowing us to live truly and to the 
fullest.  I think that all of us must get out from 
the house, enjoy everything that is small, what is 
usually unimportant. We must notice all of the 40 
shades of green, just like the Irishmen do. 

agnieszka	Thomassen

Wchodząc do każdego jednego pubu czy restauracji 
widzę starszych ludzi, mając na myśli 80-letnich 
dziadków, którzy świetnie się bawią w towarzystwie 
swoich wnuków i prawnuków. Kiedy to obserwuję, 
rozmyślam nad spędzeniem swojej starości  
w Irlandii. Ja też pragnę w starszym wieku cieszyć 
się życiem. Nie mogę i nie chcę wyobrazić siebie 
w tym wieku, siedząc w domu, szydełkując skarpety  
i oglądając nudne i głupie programy telewizyjne (ze 
szczególnym naciskiem na „głupie”). Osoby, które 
mówią mojej mamie, żeby nie podróżowała, bo 
cytuję: „świat jest wielki i niebezpieczny”, mówię, że: 
„to ich świat jest mały a pole widzenia zawężone”. 
Niestety, zbyt wiele kobiet w Polsce słyszy o wielu 
rzeczach, których nie wypada im robić w ich wieku. 
A przecież życie toczy się dalej, poza szkołą, poza 
pracą, poza domem. Dla wielu z nas, życie toczy się 
dalej nawet po tym życiu! Nie rozumiem myślenia 
paraliżującego to kim jesteśmy, nie pozwalającego 
nam żyć prawdziwie i w pełni. Myślę, że my wszyscy 
musimy wychodzić z domu, radować się tym 
co małe, na co dzień może nieistotne. Musimy 
dostrzec wszystkie 40 odcieni zieleni, tak jak robią 
to Irlandczycy.

agnieszka	Thomassen
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