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Andrzej Szmilichowski

Czy człowiek wykorzystując między in-
nymi swój kapitał intelektualny, sam 
decyduje o swojej edukacji, karierze, 
uczuciach, życiu miłosnym? Innymi 
słowy mówiąc: wolna wola to prawda, 

czy mit? Wydaje się, iż najprawdopodobniej, i z za-
strzeżeniami, chyba jednak mit. Bowiem wystarczy 
tylko trochę pogłębić obserwację by zauważyć, że 
najłatwiej manipulować tymi, którzy uwierzyli w moc 
i niezależność swojej wolnej woli.

Mamy ją oczywiście, ale bezkrytyczna wiara w 
wolną wolę wolności nie zapewnia, gdyż może ogra-
niczać poznanie, po pierwsze samego siebie. Mam 
wolną wolę, stanowię o sobie, nikt mi w tym prze-
szkodzić nie może! Bardzo ładna i mocna deklaracja, 
z jedną tylko uwagą,  daleka od prawdy, a nawet wię-
cej bo stanowi realne niebezpieczeństwo. Albowiem 
rządy, korporacje, media, religie, sekty, opracowują 
same albo kupują techniki i technologie, z których po-
mocą kształtują oraz manipulują decyzjami poszcze-
gólnych ludzi, grup socjalnych, całych narodów.

Wolna wola wydaje się być mitem odziedziczonym 
po teologii i rożnych manewrach wiary, w naszym 
przypadku religii katolickiej. Instytucja wiary pra-
gnie wiedzieć o ludziach wszystko, i kontrolować na 
swój sposób każdy aspekt poczynań swoich wiernych, 
oficjalny splendor pozostawiając władzom państwo-
wym. Ten drugi obszar, państwo – powiększający się 
za przyczyną stopniowego cofania się religii – przej-
mują dziś twórcy i propagatorzy algorytmów.

Sprawa jest stosunkowo nowa i przez swoją skom-
plikowaną i wielowątkową dynamikę trudna do oce-
ny, ale musimy się jakoś bronić. Prawdopodobnie je-
dynym skutecznym sposobem obrony przed oddaniem 
się we władanie algorytmów i staniem marionetką w 
rękach dyktatora lub super inteligentnego komputera, 
co praktycznie na jedno wychodzi, jest uporczywe i 
systematyczne poznawanie samego siebie. 

Słuszna racja, jak mawiał klasyk, ale nic nowego. 
Budda, Sokrates, Jezus, Mahomet, powtarzali w swo-
ich naukach głośno i wielokrotnie – Poznaj siebie! 
Skupiali ludzkie rzesze, ponieważ byli utalentowany-
mi i obdarzonymi charyzmą trybunami dysponujący-
mi, jak wielu wierzy darem umożliwiającym kontak-
towanie się ze światem niematerialnego istnienia, ale 
także, dlatego że nie mieli konkurencji.

Dziś inne czasy. Dzisiaj działają liczne 
i coraz potężniejsze siły, pracujące w 
jednym kierunku i poświęcają czas 
oraz wielkie pieniądze na to, żeby nas 
z hakować. A teren, trzeba niestety 

przyznać, rozpoznają bardzo skutecznie i poznają nas 
coraz lepiej, lepiej niż sami znamy siebie. Gdy do tego 
dojdzie (już dochodzi), będą w stanie sprzedać nam 
wszystko, co tylko im przyjdzie do głowy, produkt, 
politykę, wiarę. Mało tego, sprzedadzą nam swoje 
koncepcje w taki sposób, że przyjmiemy je, jako pro-
dukt własnej i niczym nieprzymuszanej wolnej woli!

Założyciel Zakonu Jezuitów Ignacy Loyola pisał: 
Wskutek braku umiaru, dobro zamienia się w zło, a 
cnota w wadę. Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan rze-
czy i spraw, święte słowa. Brak umiaru już nas do-
tknął dobrzy ludzie! Rozejrzyjcie się wokół, wszyst-
kiego na świecie za dużo, z nami włącznie! 

Litujemy się nad swoim losem, a nad kondycją 
ludzkości w ogólności. W gruncie rzeczy z cieka-
wością patrzymy w nadchodzącą przyszłością, jed-
nocześnie niepokojąc myślami o chwili ostatecznej, 
do której przybliża nas nieubłagany czas. Z absur-
dem istnienia, jak twierdził gdańszczanin Artur 
Schopenhauer, można się pogodzić jedynie na dwa 
sposoby: Zaakceptować, albo oszaleć. 

Przeczytałem (gdzieś kiedyś), że pamięć ma licz-
bę mnogą, a historia liczbę pojedynczą, oraz, że pa-
mięć jest rodzajem więzienia, chcemy żyć i chcemy 
umierać, dlatego śmierć jest czasem złem a czasem 
dobrem. Godne zastanowienia i pasuje jak ulał do na-
stroju dnia, piszę ten tekst pierwszego listopada.

Nie zgadzamy się, coraz większa ilość ludzi nie 
zgadza się być ofiarami „niezbadanych wyroków 
Opaczności”. Nie chcemy tego między innymi z po-
wodu posiadania „wolnej i nieprzymuszonej woli” i 
niewielu potrafi sobie uświadomić wagę słów „wy-
miar ostateczny”, a tym bardziej pogodzić się z tym 
i powiedzieć - Jestem gotów. Tak, jestem gotów! 
Wszakże nikt nie jest aż tak doskonały, by zasługiwał 
na życie bez końca!

Na marginesie BIELSKO – KRAKÓW 
I DEKAWKA

Fragment większej całości 12.
Dyrekcja teatrów w Bielsku i Cieszynie 
trwała trzy sezony i była najdłuższą w 
karierze mojego Ojca. Miało to swoje 
skutki rodzinne. Ponieważ teatr bielski 
był bardzo ceniony, więc Ojciec miał 
nadzieję na dyrekcję któregoś z teatrów 
krakowskich. Coś mu tam w minister-
stwie obiecywano, więc Ojciec kupił 
mieszkanie w Krakowie i tam żeśmy się 
przenieśli. Z tym, że Ojciec „chwilowo” 
został w Bielsku i dojeżdżał na weeken-
dy do Krakowa. Miał wtedy popularną 
„Dekawkę – Ifę”. 

O tym samochodziku warto dwa słowa napisać. 
Otóż „samochód dla Kowalskiego” (Polski Fiat 600) 
to nie był patent Gierka i Peerelu. W latach trzydzie-
stych ub. wieku w różnych krajach produkowano ma-
sowo tanie, proste samochody „dla każdego”. Włosi 
właśnie wtedy wypuścili miniaturowego Fiata 500, 
Francuzi – brzydkie kaczątko, blaszankę Citroena 
2CV, a Niemcy DKW. Skrót ten nie oznaczał Deutsche 
Kleine Wagen – „niemiecki mały pojazd”, jak sądzo-
no – lecz było to logo fabryki parowych niemieckich 
samochodów Dampfkraftwagen, specjalizującej się 
w latach dwudziestych w produkcji... motocykli kon-
strukcji Duńczyka Jörgena Shafte Rasmussena, któ-
ry opracował prosty, dwusuwowy silnik i w pewnym 
momencie DKW był światowym producentem moto-
cykli, a później w 1928 roku ów silnik zastosowano w 
produkcji tanich samochodzików, mających karoserię 
z dykty pokrytej dermą i tzw. „klamkę” służącą do 
zmiany biegów, wmontowaną w tablicę rozdzielczą. 
Z racji tej karoserii, w Polsce, rozszyfrowano skrót 
DKW, jako dykta, klej, woda. 

Hitler uważał, że nie wypada, by samochodzik z 
dykty konkurował z włoskimi i francuskimi blaszan-
kami i dlatego polecił prof. Ferdinandowi Porsche 
opracowanie popularnego samochodziku o karoserii 
metalowej. Sam Führer naszkicował sylwetkę pojazdu, 
co spowodowało charakterystyczny „garb” i umiesz-
czenie motoru z tyłu pojazdu. Mimo powojennej po-
pularności „Garbusa” Volkswagena, „Dekawka” też 
przetrwała i zaraz po wojnie produkowano model F8 
z 1938 roku w NRD, a w NRF Autounion wypuścił 
blaszany model F9, który momentalnie skopiowano 
w NRD. Gdy NRF okrzepł, zaczął procesy o plagiaty 
z NRD. W sprawie „dekawki”, podobnie jak „Agfy”, 
wygrał, przegrał w sprawie Zeissa. Wprawdzie współ-
właściciele zakładów uruchomili zakłady w NRF w 
Oberkochen, to jednak sąd w Hadze uznał, że macie-
rzyste zakłady w NRD w Jenie mają też prawo uży-
wania marki, bo Carl Zeiss w swoim testamencie 
przekazał dużą część akcji swoim robotnikom, a ci 
„dobrowolnie” przekazali je państwu, czyli NRD. 

Ojciec miał tę enerdowską IFĘ (DKW F8) drewnia-
ną. Więc starał się później o blaszaną F9, ale nie do-
stał talonu. Tyle o tym miłym samochodziku, którym 
jeździliśmy m.in. na wakacje. 

I tu ciekawostka dla tych co nie znają realiów PRL. 
Nieliczne (wówczas) samochody prywatne miały 
rejestrację z literą H na początku, co powodowało 

częstsze kontrole. Samochody te miały z reguły reje-
strację tylko na jedno województwo. Jeśli właściciel 
chciał jechać poza swoje województwo, to za każdym 
razem musiał składać udokumentowane podanie w tej 
sprawie. Ponieważ Ojciec miał stałe dojazdy z Bielska 
do Krakowa, więc uzyskał zgodę na dwa wojewódz-
twa: katowickie (od 1953 roku stalinogrodzkie) i kra-
kowskie. Pamiętam, gdy jechaliśmy na wakacje nad 
morze, to mieliśmy multum kontroli, łącznie z kwe-
stionowanie przepustki. Takie to miłe czasy były.

Moje pożegnanie z teatrem bielskim zaowocowa-
ło moim debiutem scenicznym. „Kreowałem” rolę 
Chaimka, dziecka żydowskiego doprowadzonego 
przez Polaka - folksdojcza na posterunek żandarmerii 
niemieckiej. Żandarm Hoppe nie bardzo chciał mnie 
zastrzelić, bo miał synka w tym samym wieku – tego 
z kolei „kreował” mój przyjaciel Marek Trojan. Ale 
ów Polak-folksdojcz przypilnował egzekucji. I tak 
kilkadziesiąt razy byłem zastrzelony. 

Wszystko to działo się w doskonałym dramacie 
„Niemcy” pióra Leona Kruczkowskiego. To dzieło, 
może poza „Kordianem i Chamem”, było najwięk-
szym osiągnięciem autora. I ciągle jest aktualne. 

Miało dwie ekranizacje. Ukierunkowaną propagan-
dowo enerdowską p.t. „Rodzina Sonnenbruchów” i 
polsko-hollywoodzką (w wersji anglojęzycznej) – ta 
ostatnia błąka się jeszcze po różnych kanałach tele-
wizyjnych p.t. „Germans”. Główne rolę tam kreują 
Per Oscarsson – prof. Walter Sonnenbruch i Beata 
Tyszkiewicz – jego żona Berta oraz Vivian Schilling 
– córka profesora Ruth.

W wydaniu bielskim profesora Sonnenbrucha 
grał wybitny aktor starszego pokolenia, Władysław 
Stoma, Bertę – Loda Pilarska, Ruth – Maria Malic-
ka. Mój Ojciec – majora Wehrmachtu, partnera Ruth, 
a ja wspomniane dziecko żydowskie. Objeżdżaliśmy 
z tym przedstawieniem cały Górny Śląsk i Zaolzie. 
W sumie kilkadziesiąt przedstawień. W Gliwicach o 
mało nie spotkał nas „zaszczyt” grania przed wizy-
tującym Śląsk prezydentem Bierutem. Ja, reakcyjne 
dziecko, wychowane na audycjach „Głosu Ameryki” 
miałem wyrobione zdanie na temat Bolesława Bieruta 
i nastraszyłem Ojca, że nie wystąpię, jeśli Bierut bę-
dzie na widowni, a jeśli mnie zmuszą do występu, to 
napluję na Prezydenta, który będzie zapewne siedział 
w pierwszym rzędzie. Ojciec poważnie był zaniepo-
kojony. Ale do incydentu, jednak nie doszło, ponie-
waż Bierut nas olał i na przedstawienie nie przybył. 

Ludomir Garczyński-Gąssowski

W wiele lat później spotkałem w Sztokholmie panią 
Jadwigę, siostrę Leona Kruczkowskiego, pochwali-
łem się jej, że grałem w sztuce jej brata i że pierw-
szą mojemu Ojcu nominację na dyrektora teatru w 
Sopocie podpisał jej brat, jako ówczesny wiceminister 
Kultury i Sztuki.

A wie pan – powiedziała panna Kruczkowska – my-
śmy w rodzinie brata nie cenili, bo to był bezbożnik i 
komunista. 

Na tym moje związki z Bielskiem, Białą i Cie-
szynem się urwały.

Kraków to inny ciekawy i długotrwały rozdział. 20 
lat przeżytych w Krakowie w dalszym ciągu steruje 
moim życiem. Ale o tym w następnym odcinku.     

© Wikipedia

Ja i mój Ojciec w inscenizacji “Niemców” Leona 
Kruczkowskiego © LGG
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JW Prandota
Swego czasu reportaże (jako 
gatunek literacki z pogranicza 
publicystyki, eseistyki i literatury 
faktu) nazywany był przewrotnie 
bękartem literatury pięknej i 
brukowej popołudniówki. Mariusz 
Szczygieł – mistrz polskiej szkoły 
reportażu – mówił kiedyś, że pisząc 
reportaż lepiej stawiać hipotezy 
niż pisać z tezą, a w dodatku trzeba 
lubić swoich rozmówców, żeby 
napisać dobry reportaż.

Oficyna Literatów Rój wznowiła niedawno (po 
33 latach przerwy) legendarny cykl „Ekspres repor-
terów”, serię wydawniczą KAW wydawaną w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku. Publikowali w tej 
serii swoje reportaże najbardziej znani dziennikarze. 
Dzisiaj to jednak tylko odgrzewane kotlety, tym bar-
dziej, że tę inicjatywę wydawniczą poleca nie kto in-
ny, jak Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, które całkowicie podporząd-
kowało się Prawu i Sprawiedliwości. Widać to zresztą 
po doborze tekstów, które znalazły się w najnowszej 
edycji „Ekspresu”.

W pierwszym numerze reaktywowanej serii, ja-
ko pierwszy tekst, znajdziemy reportaż Mirosława 
Prandota zatytułowany “Szwedzi w potopie” (praw-
dopodobnie pochodzi on z książki tegoż autora 
“Przepustka do raju”, zbioru mini-reportaży, których 
tematem przewodnim jest Szwecja). Konstrukcja 
“Szwedzi w potopie” to akurat zaprzeczenie tego, o 
czym mówił Mariusz Szczygieł. Bowiem Prandota, 
zanim zabrał się do pisania, postawił sobie – tak po-
pularną dzisiaj wśród “znawców” Szwecji i prawico-
wych publicystów – tezę, że “Szwecji już nie ma” i 
“obowiązują tutaj prawa szariatu”... I nawet nie mu-
siał przyjeżdżać do Szwecji (mimo iż z tekstu wynika, 
że odbył taką podróż reporterską), bo posłużył się w 
tekście znanymi historyjkami, które rozprzestrzenia-
ne są głównie za pomocą mało wiarygodnych portali 
społecznościowych.

 Tytuły rozdziałów mówią same za siebie: “Prasa 
kłamie – skąd my to znamy?”, “Gwałt na szkolnym  
boisku”, “Między teorią a praktyką”, “Instrukcja 
gwałtu prosto z fejskuka”, “W klinice gwałtów”, 

“Czego Allah nie lubi w Szwecji”, “Strzeżonego 
Allah strzeże” ... i tak dalej. Bo Allah jest fe, uchodźcy 
są fe, a jedynie Polacy mieszkający w Szwecji – wy-
stępujący w reportażu Prandoty – są pozytywnymi bo-
haterami (chociaż może i piją, i są obszczymurkami), 
ale szlachetnie przeciwstawiają się potopowi muzuł-
mańskiemu. Jest nawet historyjka o polskim doktorze 
Judymie, który walczy o zdrowie upartego i nieroz-
garniętego wyznawcy Allaha. 

Jakoś trudno oprzeć się wrażeniu, że tekst pisany 
jest by spełnić oczekiwania dzisiejszych propagan-
dystów pewnej partii politycznej, która uwielbia stra-
szyć Polaków muzułmańskim potopem. Prandota wy-
wiązał się z zadania znakomicie. Postawił sobie tezę, 
że “Szwecja jest w ruinie”, udokumentował licznymi 
przypadkami, których wcale nie musiał zmyślać. Tyle 
tylko, że jakby – na przykład – ktoś sobie postawił 
tezę, że Polacy w Szwecji to najwięksi zbrodniarze 
i przestępcy, to też znalazłby tyle samo przykładów: 
brutalne morderstwo w Saltholmen na 79-letniej ko-
biecie – mordercą był 29-letni Polak; zabójstwo w 
Vislanda (2005) – mordercą był 30-letni Polak, potrój-
ne morderstwo w Göteborgu (w tym dzieci) w 2017 
roku – mordercą był 35-letni Polak, konkubent ofiary, 
brutalne morderstwo na parze starszych Szwedów w 
Långared (2011) – mordercami byli Mirosław Tabisz, 
34 lata i Jacek Tabor, 40 lat, nie wspominając już o 
historii 33-letniego Dariusza Ledziona – mordercy i 
gwałciciela... 

Tyle tylko, że z takiego materiału wyszedłby tak 
samo fałszywy obraz o Polakach na emigracji, jak z 
tekstu Prandoty o Szwecji.

Autor “Szwedzi w potopie” (urodzony w 1944 
roku) ma na swoim koncie kilka książek. W latach 
1970-1976 był psychologiem klinicznym w Szpitalu 

Psychiatrycznym w Gnieźnie, od 1977 do 1978 in-
spektorem w Departamencie Służby Zagranicznej 
NIK. Od 1979 pracuje jako dziennikarz. Współpracuje 
z „Przeglądem Tygodniowym”, „Odrodzeniem”, „Ty-
godnikiem Kulturalnym”, „Vetem”, „Nową Wsią”.

Kończąc swój “szwedzki” reportaż Prandota pisze: 
“Wracam do kraju, gdzie wprawdzie patologii też nie 
brakuje, jak wszędzie zresztą, ale nie jest patologia 
systemowa. Multi-kulti dopiero delikatnie puka do na-
szych drzwi, łasi się. Niestety, Szwedzi demonstrując 
wręcz niesłychaną tolerancję dla aktów agresji, wpro-
wadzili właśnie taki rodzaj patologii. Obawiam się, że 
tej tendencji nie da się cofnąć. Szwedzi już przegrali. 
Załatwili sami siebie na własne życzenie”. 

Sztuka reportażu w wykonaniu Prandoty również 
przegrywa. Bo zamiast rzetelnej pracy dziennikarskiej 
dostajemy do ręki propagandową broszurkę. I jeszcze 
dodajmy do tego, że Mirosław Prandota to były Tajny 
Współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudoni-
mie “Dąb”. Dzisiaj były TW znowu łasi się i służy 
piórem nowej władzy, tyle tylko, że tym razem już ja-
ko Jawny Współpracownik Dobrej Zmiany. (tn, asz)
Ekspres reporterów. Oficyna Literatów Rój, 
Warszawa 2018 s.224

Szanowna Pani Teresa Urban!

Tak doskonałego tekstu (chodzi o artykuł “#Metoo” 
NGP nr 20/2018 - dop. red.) nie powstydziłby się 
żaden polski mizogin i antyfeminista. Jest w nim 
wszystko, co trzeba. Ironia, wątpliwości, przymruże-
nie oka i dystans. Jest nawet wielki kwantyfikator: 
“Każda sznująca się kobieta poszukuje obecnie  w 
swej czasem zamierzchłej przeszłości wydarzenia, 
które dałoby się zakwalifikować jako gwałt czy 
molestowanie”. Jednym słowem, żeby poczuć się 
wartościową kobietą, trzeba być molestowaną 
a nawet zgwałconą. Brawo panowie. Molestujcie i 
gwałćcie, bo one tego przecież potrzebują. 
   Naprawdę, to bardzo męski tekst, mógłby go 
napisać facet, który molestowania nie uważa za 

jakieś przewinienie. Przeciwnie, jest ono wyrazem 
uznania dla powabów molestowanej, w ogóle nie jest 
ona molestowana, lecz doceniana. 
   Ale rzecz jasna, nie facet to napisał, lecz Pani i 
duża część tekstu poświęcona jest Pani przypadkowi 
molestowania. Odnalazła je Pani w pamięci, żeby się 
właśnie dowartościować jako kobieta, a może po to, 
by powiedzieć panom: dziękuję! 
   Chyba po to powstał ten tekst, żeby oni, Broń Boże, 
nie czuli się winni. Ktoś  powinien stanąć w ich 
obronie i powiedzieć, że to one – molestowane, są 
same sobie winne. 
   Wiem, że nie ma sensu wytykanie Pani braku soli-
darności, bo jej Pani nie czuje. Nie widzi też Pani 
opresyjności, w jakiej znajduje się kobieta szukająca 
pracy, podróżująca pociągiem czy pozostająca 
w sytuacji zależności służbowej. Akcja #metoo 
wydobyła na światło dzienne molestowanie jako 
społeczny problem, bo przedtem o nim było zupełnie 
cicho, ale dla Pani to tylko kwestia atrakcyjności. 
Egoistyczny punkt widzenia.

Monika Norling, Sztokholm

Książka jest pokłosiem londyńskiej sesji nauko-
wej pod tym samym tytułem będącej ukoronowa-
niem jubileuszu 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK 
w Londynie, współorganizowanej przez rzeszowski 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Bibliotekę 
Polską w 2012 r. Składa się z czternastu artykułów, 
w których przedstawiono działalność pisarzy i ludzi 
kultury oraz  polityków emigracyjnych. 

W recenzji prof. dr hab. Kazi-
mierza Ożóga czytamy, że „to 
swoista panorama dziejów narodu 
i polskości (kultury, ideologii, li-
teratury, rozumienia patriotyzmu) 
mniej więcej od początku XX w. 
aż po lata siedemdziesiąte, kiedy 
uczestnicy tej emigracji, główni bo-
haterowie zdarzeń, kończą aktywne 
życie. Kapitalna to dla historyków, 
badaczy kultury, literatów optyka 

śledzenia losów narodu”.
W opracowaniu pod redakcją Dobrosławy Platt 

znajdziemy sylwetki bądź eseje o zarówno znanych 
jak i mniej znanych postaciach. Chyba najciekawsze 
opracowania poświęcone są Józefowi Retingerowi 
(Krzysztof Bobiński: “Józefa Retingera przygoda z 
Europą”) jednemu z twórców Wspólnoty Europejskiej; 
nieznanej twórczości skamandrytów (Beata Dorosz: 
“Nieznane utwory nowojorskich skamandrytów - z 
listów Jana Lechonia do Kazimierza Wierzyńskiego”; 
i bardzo interesujące opracowanie Wioletty Wejs-
Milewskiej “...pewne rzeczy muszą być powiedziane, 
nawet z obniżeniem lotów. Kazimierz Wierzyński po-
za anteną Wolnej Europy”. To ostatniej opracowanie 
oparte jest m.in. o korespondencję Wierzyńskiego z 
Janem Nowakiem-Jeziorańskim, szefem RWE, i po-
kazuje dylematy jakie mieli polscy pisarze emigra-
cyjni między wyborem w miarę stabilnej sytuacji fi-
nansowej na emigracji (przez wspłópracę z radiem), a 
brakiem czasu na własną twórczość literacką.

Książka warta polecenie dla każego, kto interesuje 
się tematyką emigracyjną.  (st.s.)

Emigracyjna 
panorama
Emigracja polska po roku 1939 to 
ciągle nie do końca zbadany i opisa-
ny temat. Więc każda publikacja na 
ten temat to cenny dokument. Tak 
jest również w przypadku wydanej 
już jakiś czas temu książki “Politycy 
i pisarze emigracji polskiej po 1939 
roku”.

Politycy i pisarze emigracji polskie po roku 1939. Materiały 
z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, 
Londyn 8–9 grudnia 2012 r., red. Dobrosława Platt, 
Rzeszów-Londyn 2016, 304 s.

Męski tekst...
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Stambuł 
Orhana 
Pamuka

Stambuł to największe miasto Europy. 
Co roku przyrasta o kolejne pół miliona 
mieszkańców. Rozpostarty na dwóch 
kontynentach, mieści w sobie Wschód 
i Zachód. Miasto-świat. Od zawsze stra-
tegicznie ważny, rozlokowany wzdłuż 
Bosforu, cieśniny łączącej Morze Czarne 
z Morzem Marmara. Europejski i nieeu-
ropejski zarazem. Pomieszcza w sobie 
Bizancjum (jako Konstantynopol), 
otomańską potęgę, jest też bastionem 
nowej Turcji pod Ata Turkiem, europe-
izującym się poprzez turecki nacjonalizm. 
Islam, chrześcijaństwo, świeckość. Wiele 
światów naniesionych na stambulski 
palimpsest.

Dla Orhana Pamuka, pisarza – noblisty, Stambuł 
jest miastem wyjątkowym:

Czasem myślę, że jestem pechowcem, bo urodziłem 
się w Stambule przysypanym przez popioły i ruiny 
imperium, nijakim od smutku, ubóstwa i udręki. Ale 
jakoś głos wewnętrzny podpowiada mi jednocześnie, 
że może właśnie dlatego jestem szczęściarzem.

Orhan Pamuk opisuje swoje życie w Stambule, 
jak i życie Stambułu, które biegnie w nim samym. 
Czyni to w dwóch książkach. W pierwszej z nich 
„Stambuł. Wspomnienia i miasto” (wydanie polskie: 
Wydawnictwo Literackie 2008), zaprasza do osobistej 
wędrówki szlakami miasta i tropem zdarzeń ze swego 
życia. W biograficznej wędrówce po mieście, przy-
wołuje często ruiny, jako pamięć świetności miasta. 
Dziś będące „muzeami nie istniejącej już kultury”. 
Zabiera czytelnika w krajobrazy umierającej cywili-
zacji, garnącej się ku nowoczesności, skupionej jed-
nak bardziej na desperackim uwalnianiu miasta od 
przeszłości niż na pożytkowaniu nowości. Ruina, roz-
pad, melancholia – oto decorum miasta, które tkwi w 
głowie autora, a on tkwi w tak udrapowanym pejzażu 
miasta.

Sułtani, ich wezyrowie i książęta, często zmienia-
li swe siedziby. Ze strachu przed gruźlicą opuszcza-
li słynną dziś mekkę turystów – Topkapi. Dążąc do 
większego komfortu europeizowali się, osiedlali się 
na wzgórzach nad Bosforem. W XVIII i XIX wieku 
powstawały nowe dzielnice, zamożne i mniej zamoż-
ne, dobrze znane Pamukowi i jego rodzinie, jak cho-
ciażby, przywoływana przez niego Nisantasi. Płonęły, 
zapadały w ruinę, w ich miejsce powstawały nowe. 
Jeszcze rodzice Pamuka pamiętali pożary w czasie, 

kiedy osmańscy paszowie uchodzili w cień a ich pała-
cyki obracały się w ruinę. 

Stambuł Pamuka zatopiony jest w „stalowoszarym 
półmroku”(s.51), Takim właśnie wydaje się Autorowi 
bliższy, niż kolorowy świat zewnętrzny. Pamuk lubi 
przejmujący smutek „stambułskiej faktury”.

Stambuł wydał mi się miastem czarno-białym, po-
nieważ jego uroda i historyczna wielkość nie mogły 
przebić się na powierzchnię, przykryte ubóstwem, 
starością i zaniedbaniem. Nawet najwspanialsza ar-
chitektura osmańska ma w sobie skromność i prostotę 
świadcząca o tęsknocie za dawnym imperium, przypo-
minającą o bolesnej kapitulacji wobec poniżającego 
naporu Europejczyków i wobec odwiecznej biedy, do 
której trzeba się przyzwyczaić jak do nieuleczalnej 
choroby. To właśnie tą rezygnacją żywi się zamknięta 
w sobie dusza Stambułu (s.61) Stambułczycy z moich 
czasów unikają jaskrawej czerwieni, pomarańczy, 
czy zieleni, tak lubianych przez bogatych i dumnych 
przodków… jakby mówili: „Tak należy opłakiwać 
miasto, które od stu pięćdziesięciu lat chyli się ku 
upadkowi” (s.62).

Serce miasta bije pośród strumieni Bosforu. Bosfor 
jest radością Pamuka. Tętniący radością życia, ekscy-
tacją i szczęściem, był i jest źródłem siły Stambułu. 
Cieśnina obudowana na wzgórzach letnimi pałacami i 
mansjonami osmańskich Paszów, to wijąca się na dłu-
gości słynnego przesmyku wystawa imperialnej kul-
tury. Z pokładu statku miasto jawi się niczym wyspa 
złożona z milionów okien, które bezlitośnie wychodzą 
jedno przed drugie, zasłaniając sobie wzajemnie wi-
dok (s.263). Liczenie przepływających przez Bosfor 
statków i łodzi było jedną z ulubionych rozrywek 
młodego Orhana, podobnie jak wielu innych, którzy 
zapisywali nazwy przepływających jednostki w spe-
cjalnych zeszytach.

Kiedy wyjeżdżam ze Stambułu, myślę czasem, że 
chciałbym natychmiast tu wrócić, by móc kontynu-
ować liczenie statków. Innym razem wydaje mi się, 
że jeśli przestanę to robić, znacznie szybciej dopadnie 
mnie obezwładniająca melancholia tego miasta, że 
prędzej poczuję własną bezsilność… (s.264)

Stambułska melancholia. Przygwożdżająca. Bardzo 
osobista, choć jest udziałem wielu. Klucz do rozumie-
nia miasta. Słynne hüzün. Inne od równie słynnego 
literacko: tristesse, bądź spleen. Dla Pamuka to nie 
tylko stan duszy i nastrój zamieszkiwania w tym mie-
ście. Owszem, ewokowany tutejszą poezją, muzyką, 
wyrażający „poczucie niepowodzenia, apatii, ducho-
wego cierpienia”, jest jednak przede wszystkim spo-
sobem patrzenia przez mieszkańców na życie. Zatem 
jest to nie tyle stan duchowy, co stan umysłu, który 
afirmuje i neguje życie zarazem, czyni to z poczuciem 
dumy acz i zawodu z tytułu utraconego blasku miasta.

Fragment, w którym Orhan Pamuk opisuje hüzün, 
to chyba najgenialniejsza cześć jego relacji z miasta 
zbawienia-przekleństwa. Na ośmiu stronach książ-
ki (126-134 w polskim wydaniu) otrzymujemy mo-
zaikę uchwyconych stopklatką ujęć miasta i zdjęć 
Stambułczyków. Kiedy grzebiąc wśród ujawnionych 
nam fotografii spojrzymy na nią z pewnego oddalenia, 
możemy choć na chwile „dotknąć” atmosfery miasta 
przenikniętego hüzün. Poniżej niewielki i urywany 
passus z książki:

…Trzeba umieć patrzeć na uwiązane do pustych  
pomostów leciwe bosforskie krypy; na marynarzy, 
którzy z wiadrami w dłoniach zerkają w czarno-bia-
łe telewizory….na osłonięte kobiety z reklamówkami 
w dłoniach, czekające w milczeniu na autobus, któ-
ry długo nie nadjeżdża; …na cayhane (herbaciarni 
– przypis ZB) wypełnione po brzegi bezrobotnymi; 
na cierpliwych alfonsów, którzy latem przeczesują 
największy plac w mieście z nadzieją na spotkanie 
pijanych turystów; na tłumy, które zimowym zmierz-
chem chcą zdążyć na prom; na kobiety, które wieczo-
rem zerkają co chwila na ulice, wypatrując swoich 
mężów; na staruszków w takke (czapeczce na czubku 
głow  przypis autora), sprzedających przed mecze-
tami religijne broszury, tespihy (różańce muzułmań-
skie – przypis ZB) i olejki dla pielgrzymów; na drzwi 
wejściowe dziesiątków tysięcy identycznych bloków z 
fasadami pokrytymi brudem, kurzem, sadzą i rdzą; na 
miniaturowe pałace i skrzypiące drewniane rezyden-
cje przemienione w budynki użyteczności publicznej; 
(…) Trzeba dostrzec blade światła promów pływa-
jących miedzy Kadiköyem a Karaköjem: małe dzieci 
które każdemu napotkanemu przechodniowi usiłują 
sprzedać paczkę chusteczek higienicznych; zegarowe 
wieże na które nikt nie zwraca uwagi…

Pamuk pisze dalej, chyba rad z ofiarowania nam 
kluczyka do sekretnego sekretarzyka: …Kiedy dobrze 
poznamy to uczucie, dostrzeżemy naznaczone nim wi-
doki, zakątki i ludzi. A potem hüzün stanie się dla nas 
czymś oczywistym, jak mgła, która delikatnie drży nad 
wodami Bosforu, kiedy w mroźne poranki nagle wy-
chodzi słońce.

Pamuk stwierdza, że zasługą Stambułczyków jest 
to, że potrafią spojrzeć na swoje miasto zarówno ocza-
mi ludzi Wschodu jak i Zachodu. Zdolność owego 
ruchomego punktu patrzenia testuje Pamuk w drugiej 
powieści traktującej o Stambule: „Dziwna myśl w mo-
jej głowie” (wyd. polskie: Wydawnictwo Literackie, 
2015). Przenosi nas tym razem do Stambułu, którego 
zarówno mały, jak i dorosły Orhan nie znają z wła-
snych przeżyć. To Stambuł biedoty, która napłynęła 
na jego przedmieścia z Anatolii i która wgryza się 
przez długie lata w miasto, to zaś zmienia się i to rady-
kalnie. Pamuk prowadzi nas ulicami Stambułu żyjąc 
w ciele i duszy Mevluta, bohatera, którego wymyślił 
i który jest mu bliski. Jak powiada w jednym z wy-
wiadów, chciałby być takim Mevlutem, wędrownym  
sprzedawcą buzy (odmiany jogurtu) i pilawu. Sam, 
będąc synem wywodzącym się z dobrej stambułskiej 
rodziny, od pokoleń związanej z zamożną śmietanką 
miasta, chętnie wczuwa się w uczuciowy świat owego 
niewyedukowanego, samozwańczego Stambułczyka. 

Krocząc szlakiem Mevluta dźwigającego ciężkie 
misy i butle z buzą, wraz z nim stajemy się stambuł-
skimi szlifibrukami. Przeżywamy radość przemie-
rzania ulic zatopionych w wieczornym mroku, spo-
tykamy ludzi (co nie zawsze dobrze się kończy, bo 
oberwać za całokszałt w ciemnej ulicy nie trudno). 
Wciskamy się w Stambuł wraz z licho przędzącym 
na swoim interesie sprzedawcą, bojącym się watah 
bezpańskich psów, targanym przez krnąbrny los, 
aczkolwiek pozostającym niezachwianie poczciwym 
i ciekawym świata. Podążając ulicami śródmiejskiej 
części, jak i jego przedmieściami, poznajemy Mevluta 
coraz lepiej. Na kartach barwnej powieści ukazuje się 
nam uczciwy muzułmanin, kochający żonę (którą 
utraci prędko), uwielbiający swoje córki, szanujący 
życie, takim jakie jest, uczący się zarazem życiowego 
sprytu, bez którego zginąłby przy pierwszej potyczce 
z losem. Towarzyszymy mu w jego peregrynacjach, 
ciągnących się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
Wraz z nim doświadczamy, jak usuwa się z miasta 
wędrownych handlarzy, ruguje z ulic dzikie garkuch-
nie, zastępowane przez butiki modnych światowych 
sieci. Przypatrujemy się miastu, którego charakte-
rystyczne rysy przeszłości wypierane zostają przez 
kopiowane z Nowego Świata formy nowoczesności. 
Śledzimy następujące po sobie pucze wojskowe, 
zamachy bombowe w redakcjach gazet, korupcję 
urzędników, przemiany obyczajowe, plotki, marze-
nia i lęki, którymi żyją Stambułczycy. Widzimy, jak 
w miejscu dawnych gecekondu, prowizorycznych 
chatek, wzniesionych przez ubogich imigrantów bez 
pozwoleń budowlanych na bezprawnie zasiedlonych 
działkach, wyrastają wielkie wieżowce, a szerokie 
aleje wypierają stare kamienice.   

Pod koniec powieści Pamuk zaprowadza swego bo-
hatera na wzgórze, by spojrzał z wysoka na rozświe-
tlone miasto, na strzeliste wieżowce w oddali.

…Wśród tej jednolitej jasności, Bosfor zauważal-
ny był w chwilach, gdy nagle rozbłyskiwały reflek-
tory jakiegoś bardzo odległego statku. (…) Mevlut 
odniósł wrażenie, że obraz rysowany w jego umyśle 
przez światło i ciemność podobny jest do tej nocnej 
panoramy miasta. Być może właśnie dlatego – nie-
ważne, ile mu to przynosiło pieniędzy – od czterdzie-
stu lat wychodził nocą na ulicę, by sprzedawać buzę.  
Zrozumiał teraz wyraźnie prawdę, którą znał od czter-
dziestu lat, ale z której nie zdawał sobie jasno sprawy: 
gdy szedł nocą po ulicach, czuł się tak, jakby chodził 
wewnątrz własnej głowy. Dlatego rozmowy ze ściana-
mi, z reklamami, z cieniami, z dziwnymi tajemniczymi 
kształtami, których nie był w stanie zidentyfikować w 
mroku, były jak rozmowy z samym sobą.

Wyglądam na Bosfor przez okno na siódmym 
piętrze hotelu leżącego tuż przy końcowej 

stacji pociągu Orient Express. Ciemna tafla wody za-
stygła w doskonałej ciszy niedzielnego kresu nocy. Z 
wolna wykluwa się brzask. Nagle, od strony meczetu 
Sulejmana, zrywa się przejmujący zaśpiew muezina, 
sięga po chwili Beyoglu, wzgórza naprzeciw, słychać 
że i tam podjęty zostaje modlitewną frazą. Ślizgając 
się po spokojnej wodzie dociera i do mnie. W ślad 
za nią, z okolicznych wzgórz wzbijają się w niebo 
następne frazy, układając się w polifoniczną adora-
cję Pana. Oto Stambuł na porannej modlitwie. Frazy 
śpiewnej modlitwy krzyżują się, suną ku mnie nad 
wodą cieśniny, by po chwili zgasnąć. I znów zalega 
doskonała cisza okrywając czarną wodę Bosforu. Pąki 
brzasku po chwili pękają, budzi się dzień. Gładka ta-
fla wody zaczyna się marszczyć. Przed moim oknem 
przepływają pierwsze krzykliwe łodzie. Potem na-
stępne i następne, coraz większe jednostki suną obok 
siebie, pozdrawiając się syrenami. Jazgot słynnej cie-
śniny wita kolejny dzień. 

Zygmunt Barczyk
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagra w Sztokholmie

— My wszyscy wychowaliśmy się 
razem z Orkiestrą – mówi Joanna 
Do-legowska, szefowa sztabu WOŚP 
w Sztokholmie. – Dlatego włączenie 
się w pracę dla Orkiestry było czymś 
naturalnym. Firma EMAR AB ist-
nieje od zeszłego roku, więc dopiero 
teraz była możliwość zarejestrowa-
nia Sztabu organizującego zbiórkę w 
Sztokholmie. — Tegoroczna zbiórka 
w Sztokholmie to dla nas również test, 
jak to zorganizować lepiej i na więk-
szą skalę w przyszłym roku – tłuma-
czy Ewa Pszeniczna, pełniąca funk-
cje szefowej komisji odpowiedzialnej 

Tym razem to inicjatywa 
właścicieli polskiego 
sklepu EMAR w Handen 
oraz współpracujących 
z nimi wolontariuszy. 

za przeliczenie zebranych pieniedzy. 
– Chcielibyśmy bowiem zachęcić do 
współpracy polonijne środowiska w 
Szwecji, by w roku przyszłym nie tyl-
ko zorganizować kolejną zbiórkę, ale 
także jakąś imprezę będącą finałem tej 
zbiórki. 

To plany na przyszłość. 
Na razie chodzi o zebranie pieniędzy 

tak potrzebnych na cele, które posta-
wiła sobie Orkiestra Jurka Owsiaka 
na styczeń 2019 roku: zebrane pienią-
dze mają być przeznaczone na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. 

27. Finał WOŚP, który odbędzie 
się w niedzielę 13 stycznia 2019 ro-
ku, gra pod hasłem: Pomaganie jest 
dziecinnie proste. Jego celem będzie 
zakup nowoczesnego sprzętu medycz-
nego dla szpitali dziecięcych. Są to pla-
cówki z oddziałami II oraz III stopnia 

referencyjności, czyli takie, które mogą 
dokonać specjalistycznej diagnozy oraz 
udzielić pomocy medycznej najciężej 
chorym dzieciom. W Polsce funkcjonu-
je dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim 
zasięgiem obejmują one teren całe-
go kraju. W placówkach tego rodzaju 
szczególnie ważne jest nowoczesne, 

spełniające najwyższe standardy wypo-
sażenie, które daje lekarzom i persone-
lowi medycznemu jak najlepsze możli-
wości diagnozy i leczenia najtrudniej-
szych przypadków.

Cel jest więc szlachetny i godny 
poparcia. W Sztokholmie nie będzie 
“Finału” – za to już od 15 grudnia pie-
niądze są zbierane do puszek Orkiestry 
w siedmiu polskich sklepach w Sztok-
holmie: Emar Polsk Minimarket w 
Handen, Polfood (Torsgatan 49), Euro-
Deli w Hagsätra, Polmarket w Grimsta 
i Huvudsta, Supermarket Polonia 
w Sätra i Polskich Delikatesach w 
Sollentunie. Także w polskiej restau-
racji Falstaff w Sztokholmie. Pieniądze 
będę zbierane także przez wolonta-
riuszy: Andrzeja Woźniaka, Ilonę 

Lyytikäinen, Adriannę Nowakowską 
i Dominika Blickfalka. Zbiórka będzie 
trwała do 13 stycznia 2019 roku. 

— Przyjęliśmy zasadę tak zwanych 
zbiórek stacjonarnych, z dwóch powo-
dów – tłumaczą organizatorzy i współ-
pracownicy sztokholmskiego Sztabu 
– Po pierwsze na zbiórkę publiczną, 
na ulicy, trzeba mieć zgodę policji, a w 
tym roku nie staraliśmy się o nią, tym 
bardziej, że przed polskim kościołem 
zbierać pieniędzy byśmy nie mogli. 
Po drugie – w tym przedświątecznym 

okresie – jest olbrzymi ruch w polskich 
sklepach, więc to doskonała okazja dla 
każdego, by robiąc zakupy, przekazał 
datek także na Orkiestrę.

Sztokholmski Sztab działa oczy-
wiście w ścisłym porozumieniu i ze-
zwoleniem Fundacji Jurka Owsiaka. 
Opiekunem wolontariuszy jest pani 
Ilona Lyytikäinen, a organizatora-
mi i współpracownikami Sztabu są: 
Joanna Dolegowska, Ewa Pszeniczna   
Radosław Dolegowski, Mariusz Psze-
niczny, Magdalena Ławniczak i 
Marlena Moczek. 

“Gramy razem! Do końca świata 
i jeden dzień dłużej!” – powtarza-
ją motto Orkiestry organizatorzy w 
Sztokholmie. Bo pomaganie jest dzie-
cinnie proste! 

Zatem spotkajmy się wszyscy przy 
sztokholmskich puszkach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy!

Sztokholmski Sztab WOŚP: (od lewej) Marlena Moczek, Mariusz Pszeniczny, 
Ewa Pszeniczna, Ilona Lyytikäinen, Joanna Dolegowska, Radosław Dolegowski 
i Magdalena Lawniczak.

Tutaj znajdziesz puszki WOŚP 
w Sztokholmie:
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SZKOŁA NIE MUSI BYĆ KOSZMAREM 
W zalewie złych wiadomości dotyczących pol-

skiego systemu szkolnictwa, informacje o placów-
kach, które działają w ramach systemu, ale prowadzą 
uczniów inaczej niż pozostałe, są bezcenne.   

Codzienne nagłówki w gazetach nie pozostawiają 
na szkołach suchej nitki. „Dziecko w poniedziałek 
ma dziesięć lekcji. Ustawowy czas pracy to osiem go-
dzin”. „11 kilogramów na plecach. Maluchy dźwigają 
ciężary”. „Moje sześcioletnie dziecko kończy zajęcia 
w szkole o 18:00.” 

ZACZYN, POMYSŁ I PASJA
Czy tak jest wszędzie? Czy musimy się na to go-

dzić? Okazuje się, że nie. Wystarczy, że pojawi się 
zaczyn, pomysł i osoba z pasją, która nie godzi się 
na to co zastała. Taką osobą jest Katarzyna Hall, 
była minister edukacji, prezes Stowarzyszenia Dobra 
Edukacja. Kobieta, która bardzo dobrze zna prawo 
oświatowe i ma doświadczenie w tworzeniu autor-
skich rozwiązań w edukacji. To ona wraz ze współ-
pracownikami zaangażowała się w tworzenie innowa-
cyjnej koncepcji edukacyjnej, która jest realizowana 
w kilku szkołach w Polsce i która właśnie ruszyła w 
Koszalinie, dzięki kolejnej kobiecie z pasją. 

Dr Maja Megier, psycholog i dyrektor Szkoły 
Podstawowej EuroSzkoła w Koszalinie współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja od 2013 roku. 
Pięć lat zajęły jej starania i tworzenie klimatu, aby ta-
ka szkoła mogła powstać i u nas.  

– Uparłam się, bo doświadczenia z funkcjonujących 
od 2013 roku Akademii w Polsce, są bardzo pozytyw-
ne. Były już dwa roczniki absolwentów, maturzystów, 
teraz uczy się trzeci rocznik. Bardzo często Akademie 
zaczynały od siedmiorga dzieci, jedna nawet od 
czworga, a kończyły rok szkolny z trzydzieściorgiem 
dzieci. Myślę, że tak będzie i w Koszalinie. Idea szko-
ły przemawia do mnie, jest mi bliska mentalnie, bo 
jako psycholog pracuję z dziećmi i młodzieżą w takim 
nurcie, który nazywa się terapia skoncentrowana na 
rozwiązaniach. Ten nurt zakłada, że nie ma czegoś ta-
kiego jak jedna prawda, że każdy człowiek jest wolny. 
I człowiek, który do mnie przychodzi lepiej wie co 
jest mu potrzebne, niż wiem to ja, jako psycholog. A 
przekładając to na klimat szkoły, my zabieramy na-
uczyciela z centralnego miejsca. Ściągamy go z pie-
destału, bo to dzieciom trzeba oddać ich wewnętrzną 

samosterowność. Przy metodach tradycyjnych dzieci 
gubią swoją motywację do pracy. Jest podręcznik, 
który najlepiej wkuć na pamięć. A my nie dajemy im 
gotowych rozwiązań, my uczymy ich poszukiwać, 
dlatego nauczyciel ma być ich przewodnikiem, a nie 
podawaczem wiedzy – mówi dr Megier. 

MOŻNA? OKAZUJE SIĘ, ŻE MOŻNA
EuroSzkołę spośród innych placówek wyróżnia 

wiele elementów. Do szkoły nie dźwiga się cięż-
kich tornistrów, bo podręczniki zostają w placówce. 
Niekiedy, w starszych klasach, uczniowie zabiera-
ją czasowo książki, aby się pouczyć na przykład do 
sprawdzianu, ale większość treści z podstawy progra-
mowej realizowanych jest przy pomocy autorskich 
materiałów. Dzieci pracują w domu jedynie, gdy 
nauczyciel sugeruje, że dziecko powinno poćwiczyć 
pewne treści dodatkowo. Nie ma klasycznych prac 
domowych, bo praca domowa musi czemuś służyć, a 
nie być robiona dla samego robienia.

Zajęcia zaczynają się codziennie o godzinie 8:00 i 
kończą się o 14:00, a później jest swobodna zabawa 
do godziny 16:00. 

W EuroSzkole nie ma klas wiekowych, pracuje się 
w grupach mieszanych. Nie ma wymagań takich sa-
mych dla wszystkich, bo dzieci mają indywidualne 
drogi rozwoju. Nie ma ocen, jest wielokierunkowa 
informacja o postępach i osiąganych rezultatach dzia-
łań. Zamiast rywalizacji pomiędzy uczniami o oceny 
i porównywania się, są indywidualne informacje o 
postępach w pracy własnej i o współpracy w grupie. 
Nie ma bezwarunkowego wykonywania poleceń, jest 
dbanie o samodzielne myślenie i o umiejętność wy-
ciągania wniosków. Nie ma systemu nagród i kar, 
jest pokazywania naturalnych konsekwencji, dbanie 
o samoocenę i poczucie własnej wartości każdego 
ucznia. I co niezwykle ważne zamiast wyrównywa-
nia poziomu poszczególnych uczniów i ujednolicania 
jest dążenia do odkrywania osobistych talentów dzie-
ci, ich umiejętności, pasji i zainteresowań, a zamiast 
podsuwania gotowych rozwiązań jest samodzielność i 
poszukiwania odpowiedzi pod opieką mentorów.  

– Mentorem jest psycholog albo pedagog, nie na-
uczyciel. Każde dziecko ma jednego mentora. Uczeń 
ma z nim najwięcej kontaktu i to on, w porozumieniu 
z uczniem, jego nauczycielami i rodzicami, układa dla 
niego ścieżkę edukacyjną. Cele edukacyjne układane 
są wspólnie. Oczywiście celami jest podstawa progra-
mowa, która obowiązuje każdą szkołę i uczeń musi ją 
zrealizować, bo działamy zgodnie z prawem, spełnia-
my wszystkie wymagania, które musi spełnić każda 
szkoła publiczna i niepubliczna. Natomiast pracujemy 
zupełnie innymi metodami. Przykładowo nauczyciel 
nie mówi do ucznia: „Masz robić tak, tak i tak, albo 
zrobiłeś to źle”. U nas nie ma takich komunikatów, bo 
zupełnie inaczej budujemy motywację wewnętrzną – 
mówi dr Maja Megier. 

TEN SYSTEM DZIAŁA 
Nauka w grupach różnowiekowych, czyli kie-

dy młodsze dzieci uczą się od starszych, sprawdziła 
się. Jest mnóstwo badań na ten temat, między inny-
mi na podstawie funkcjonowania przedszkoli i szkół 
Montessori.  Już wiadomo, że w praktyce ten system 
działa świetnie.

Dzieci uczą się w podstawowej grupie złożonej 
z dwóch roczników, ale także spotykają się w gru-
pach, które odpowiadają poziomowi ich wiedzy, bo 
tej szkoły nie interesuje w jakim wieku jest dziecko, 
tylko jaką ma wiedzę z danego przedmiotu.

Zanim doszło do otwarcia koszalińskiej placówki dr 
Megier odbyła mnóstwo spotkań z rodzicami, uświa-
damiając im, w jaki sposób ten system edukacji funk-
cjonuje i czym różni się od tradycyjnego. Rodzice, 
którzy zdecydowali się wysłać do EuroSzkoły swoje 
dzieci stwierdzili, że nie chcą, żeby ich dziecko sie-
działo w klasie i wykonywało bezmyślnie i bezreflek-
syjnie polecenia nauczyciela, a szczególnie te poleca-
nia, które dotyczą umiejętności, które ich dziecko już 
posiada. 

– Nasze wszystkie pierwszaki potrafią już albo pi-
sać i czytać biegle, albo tylko czytać. W tradycyjnej 
szkole musiałyby zasiąść w ławce i uczyć się od po-
czątku pisać literkę „A”. U nas jest inaczej, bo to my 
dostosowujemy się do poziomu uczniów, nie odwrot-
nie – mówi dyrektorka. 

Najważniejsze dla prowadzących szkołę jest to, że-
by dzieci uczyły się dla siebie, nie dla ocen. Bo to też 
jest sprawdzone i działa w innych placówkach. Tym, 
co te szkoły mocno wyróżnia, jest brak rozmów o oce-
nach na każdym etapie edukacji, od szkoły podstawo-
wej po maturę. Jednak każda szkoła jest zobligowa-
na prawem, aby od czwartej klasy wystawiać oceny 
numeryczne.

Jak Akademie Dobrej Edukacji sobie z tym radzą?
– Spełniamy wszystkie wymagane prawem wymo-

gi, więc i ten obowiązek, ale w szkole nie ma tematu 

ocen. Uczniowi przez cały okres edukacji towarzyszy 
ocena opisowa, która jest kształtowana przez men-
tora i przez nauczycieli w porozumieniu z uczniem. 
Dzięki temu uczeń wie, które cele edukacyjne już zre-
alizował, do których doszedł, nad czym jeszcze musi 
popracować, a w czym jest bardzo dobry i może się 
rozwijać ponad program. Tak to funkcjonuje w relacji 
z uczniem. O ocenach numerycznych informujemy 
jedynie rodziców. Wystawiamy oceny, wystawiamy 
świadectwa bo musimy. Mamy swój wewnętrzy sys-
tem jak to robić, jak przekładać te oceny opisowe na 
numeryczne, ale narracja o ocenach nie funkcjonuje w 
szkole – mówi dr Megier. 

NIE WSZYSCY SĄ NA „TAK”
Akademie w Polsce po kontrolach kuratorium uzy-

skały pozytywne oceny. W szkołach jest dokumenta-
cja odpowiadająca przepisom i wszystkie placówki 
bardzo tego przestrzegają. Dokumenty są rzetelnie 
przygotowywane i szkoły wywiązują się ze wszyst-
kich obowiązków, jakie nakłada na nie państwo. 

Podczas spotkań promujących szkoły zdarzają się  
jednak rodzice, którzy nie wyobrażają sobie, żeby ich 
dziecko nie rywalizowało i nie dostawało ocen. Bo dla 
rodziców oceny są bardzo ważne. „Co to jest za szko-
ła, skoro nie ma ocen?” „Dziecko musi rywalizować, 
ma dostawać piątki i być najlepsze. Ja tak miałem w 
szkole i nauczyłem się życia, to moje dziecko też się 
tak nauczy.” 

Z takimi stereotypami Akademie zderzają się 
najczęściej.  

– W szkole tradycyjnej stawia się na rywalizację. 
My stawiamy na współzawodnictwo. To jest ogrom-
na różnica. Stawiamy na kształtowanie wewnętrznej, 
a nie zewnętrznej sterowności. I na niezabijanie kre-
atywności. To ma uzasadnienie psychologiczne. Gdy 
coś komuś każemy robić, to człowiek to wykonuje i 
nie musi włączać myślenia. Jest to tryb ekonomicz-
ny. Nie musi myśleć, wykonuje zadania. Natomiast 
jeśli komuś zadajemy mnóstwo pytań, jakby to zrobił, 
czego nauczył się popełniając ten błąd, jakby rozwią-
zał to zadanie, wtedy musi włączyć swoje myślenie i 
tworzyć rozwiązania. I to jest zupełnie inny tryb dzia-
łania mózgu. Dzieci z EuroSzkoły będą potrafiły to 
samo co dzieci z innych szkół, tyle że ucząc się inny-
mi metodami. Wiedza jest ta sama, ale trochę inaczej 
ukształtowani ludzie wychodzą z naszych placówek. 
To są ludzie, którzy potrafią krytycznie myśleć, są 
otwarci na doświadczenia, którzy potrafią słuchać in-
nych i być otwartym na drugiego człowieka – mówi 
dyrektorka. 

SPOTKANIE W DOBRYM MOMENCIE 
O stworzenie takiej szkoły marzeń dr Maja Megier 

walczyła przez pięć lat. I, jak to w życiu bywa, po-
mógł przypadek. 

– Zawodowo znałem panią Megier od wielu lat. 
Spotkaliśmy na jakiejś kolejnej konferencji. Ona opo-
wiedziała mi o swoim projekcie, a traf chciał, że ja 
właśnie dostałem z kuratorium pozwolenie na utwo-
rzenie szkoły podstawowej. Zaproponowałem jej po-
łączenie sił naszych zespołów i ruszyliśmy pełną parą. 
Szkoła już dziś ma bardzo dobre zaplecze – dużą salę 
gimnastyczną, piękną salę lekcyjną. Ma swoją kuch-
nię i stołówkę, duży teren wokół, plac zabaw, czyli 
świetne zaplecze podwórkowe. A w przyszłym roku 
zamierzamy ją jeszcze rozbudować – mówi Ryszard 
Modzelewski, prezes zarządu Europejskiego Centrum 
Edukacyjnego, które jest organem prowadzącym 
EuroSzkoły. 

Nabór do szkoły jest prowadzony przez cały rok. 
Wciąż poszukiwani są także kreatywni, otwarci na-
uczyciele, którzy czują, że ten system edukacji jest 
zgodny z ich myśleniem i z nimi samymi. Którzy chcą 
z uczniem pracować, pobudzając go do myślenia, a 
nie dawać mu gotowe rozwiązania. Kadra, która już w 
szkole pracuje to właśnie tacy ludzie. 

– Weszłam dzisiaj na chwilę do klasy, żeby zoba-
czyć jak uczniowie pracują. Niesamowita była dla 
mnie koncentracja tych dzieci na wykonywanych za-
daniach. Były tak skupione, że mnie nie zauważyły. 
Dopiero kiedy głośnio powiedziałam „Dzień dobry”, 
podniosły głowy i po dwóch sekundach odpowiedzia-
ły, ale zaraz wróciły do swojej pracy. To daje satys-
fakcję – mówi dyrektorka. 

Jedna z mam, spotkana przeze mnie na korytarzu 
szkolnym, dodaje: – Mój syn, po zajęciach w szko-
le nie chce wracać do domu. To znak, że wybraliśmy 
dobrą placówkę. Chyba nie ma lepszej  rekomendacji.   

Czy w obecnych czasach w Polsce 
możliwa jest szkoła do której nie 
dźwiga się ciężkich tornistrów, 
w której nie zadaje się prac domo-
wych, gdzie nie ma ocen, a nauczy-
ciel jest przewodnikiem, a nie poda-
waczem wiedzy? Okazuje się, że tak 
i taka szkoła powstała w Koszalinie.

Szkoła 
marzeń

dr Maja Megier

Magda Omilianowicz
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W Berlinie byliśmy trzykrotnie, pierwszy 
raz jeszcze za czasów DDR, potem służ-
bowo w okresie burzenia muru i raz jesz-

cze, również służbowo, kilka lat później. Zaskoczyło 
mnie, że nie musiałam namawiać Małżonka na obec-
ny wyjazd, jako że nie zwykł jeździć ponownie do 
miejsc, które już zwiedził. Ale z tego co się mówi i 
pisze, Berlin rzekomo unowocześnił się i posiada 
obecnie wiele ciekawych objektów budowlanych. Dla 
Małżonka architekta było to wystarczającą zachętą.

Zamówiłam samodzielnie tani przelot i hotel na 
Internecie i oddałam się przyjemnemu oczekiwaniu. 

Na berlińskim lotnisku Tegel panienka w informa-
cji odnalazła na mapie nasz hotel i wyjaśniła gdzie 
mamy wysiąść z autobusu. Kiedy odezwałam się do 
Małżonka po polsku, panienka wykrzyknęła czystą 
polszczyzną: „Po co męczymy się po niemiecku?” 
Okazało się, że autobus nie ma przystanku 100 m od 
hotelu, jak informowała intenetowa strona hotelowa, 
tylko dużo dalej. Nie trzeba wierzyć we wszystko co 
piszą na Internecie. Poszliśmy piechotą i po drodze 
Małżonek zaczepił grupkę przechodniów, aby upew-
nić sie, że idziemy we właściwym kierunku. Okazali 
się Polakami. We Wspólnocie Europejskiej łatwo się 
poczuć jak w domu.

Po zainstalowaniu się w hotelu należało się posilić, 
ale pomyliliśmy ulice i zamiast do restauracji trafi-
liśmy do kiosku z prostymi barowymi daniami i pi-
wem. Smaczna gorąca kiełbaska z musztardą nie by-
łaby najgorszą alternatywą. W kiosku mieli kiełbaski 
wyłącznie o smaku curry, za którym nie przepadamy. 
Nasz wybór padł więc na panierowany kotlet schabo-
wy. Było chłodno, powinniśmy jeść pod dachem, ale 
jedyny zadaszony stół zajmowali podchmieleni pi-
wosze. Usiedliśmy w ogródku. Schabowy okazał się 
kulinarnym przeżyciem miernej klasy. Ale piwo ma 
właściwości rozluźniające więc pierwszy wieczór w 
Berlinie nie okazał się całkowitym fiaskem.

Następny dzień powitał nas słońcem. Po gigantycz-
nym śniadaniu wyruszyliśmy w drogę. Do centralnej 
stacji Alexanderplatz dojechaliśmy metrem i koleją 
naziemną. Berlińskie metro robi przykre wrażenie. 
Stare, zaniedbane, wręcz obskurne, ruchome schody 
są rzadkością. Pewne stacje ożywiono niegustownymi 
malunkami. W porównaniu z nim jazda sztokholmską 
tunnelbaną to estetyczne przeżycie. Ale jest czyste, 
bez jednego papierka czy niedopałka i jeździ czę-
sto i punktualnie. Ordnung muss sein. Swobodnego 
wejścia na perony nie ograniczają żadne barierki. 
Automaty biletowe działają różnie w każdym kraju, a 
nawet mieście. Po kilku próbach automat wypluł na-
sze bilety ważne przez dwie godziny od ostemplowa-
nia w innym automacie.

Podczas pieszej wędrówki minęliśmy wieżę telewi-
zyjną, najwyższy objekt w Niemczech, zajrzeliśmy do 
kościoła z dwiema bliźniaczymi wieżami, który prze-
mienieniono na muzeum i znaleźliśmy się nieoczeki-
wanie przy pomniku Marxa i Engelsa, reliktu DDR. 
Odnowiony pałac królewski w pobliżu zachował kla-
syczne fasady, ale połączono je brutalistyczną, nowo-
czesną konstrukcją stanowiącą niemiecką koncepcję 
estetyki budowlanej. Za wejście do pobliskiej katedry 
pobierano 7 euro od osoby. Dla mnie takie żądanie 
jest sprzeczne z chrześcijańskim kodeksem etycznym. 
Nie należy mieszać wiary z mamoną. Każdy datek na 
rzecz kościoła powinien być dobrowolny.

Przy Unter den Linden, reprezentacyjnym bul-
warze Berlina, leży Uniwersytet Humboldta 
i biblioteka miejska, gdzie na polecenie fűh-

rera palono ideologicznie niepoprawne książki. Neue 
Wache, kiedyś miejsce pamięci ofiar faszyzmu i mili-
taryzmu, znany z wojskowych marszów przy zmianie 
warty, obecnie jest miejscem pamięci ofiar wojny z 
centralnie umieszczonym pomnikiem matki trzymają-
cej w ramionach martwe ciało syna, rodzaj wojennej 
Piety. Wzdłuż bulwaru leży wiele ambasad. Nowa 
Polska Ambasada jest w budowie. Ogrodzenie zdobi 
wystawa obrazująca historię Polski od rozbiorów do 

Berlin po raz czwarty

współczesności, sponsorowana przez Fundację Polsko 
Niemieckie Pojednanie. Plansze przedstawiają m.in. 
portrety sławnych Polaków ze świata nauki i kultury: 
Marię Curie, Mickiewicza, Szopena, Paderewskiego 
oraz uwiecznione przez Kossaka i Matejkę histo-
rycznie ważne bitwy i powstania. Bulwar zamyka 
Brandenburger Tor z charakterystyczną kwadrygą na 
szczycie. O krok znajduje się budynek parlamentu, 
Bundestag. Załatwiliśmy sobie wejściówki na następ-
ny dzień. Prosto „z marszu” nie da się zwiedzać, zbyt 
wielu chętnych. 

Zgłodnieliśmy. Jadąc do Berlina planowałam żywić 
się kajzerkami ze śledziem,  kiełbaskami z musztardą 
i sernikiem, ale nie okazało się to łatwe. Wszystkie 
kajzerki wyemigrowały chyba do Hamburga, gdzie 
się nimi kiedyś do woli delektowałam. Mijana restau-
racja podawała na śniadanie śledzia. Było wprawdzie 
popołudnie, ale bez protestu przyniesiono nam gu-
stowne miseczki z dzwonkiem śledzia przybranym 
posiekaną rzodkiewka i rzeżuchą.

Wzmocnieni na ciele i duchu ruszyliśmy w kierun-
ku monumentu holokaustu. Jest to ogromne założe-
nie z rzędami kamiennych bloków przypominających 
grobowce, ustawionych na lekko falujących pieszych 
ścieżkach. Na cmentarzach wojskowych krzyże rów-
nież stoją w równych szeregach, ale tu ofiary nie szły 
do walki tylko na śmierć. Wielkość monumentu może 
symbolizować ogrom zbrodni. Informacja znajduje 
się w podziemnym muzeum, do którego wejście ła-
two przeoczyć.

Zapadał zmierzch. Czas było na kolację. Usłu-
chaliśmy rady, aby udać się do stacji naziemnej ko-
lei, Heckescher Markt, berlińskiej mekki kulinarnej. 
Restauracji było bez liku. Goście kryli się wewnątrz 
mimo iż w ogródkach nadal stały stoliki. Niestety nie 
rozpowszechnił się tam popularny w Sztokholmie 
zwyczaj stawiania piecyków i rozdawania kocy. 
Proponowane dania były ciężkie, z jarzyn istniała tyl-
ko kiszona kapusta. Zniechęceni zapadliśmy w końcu 
w restauracji Weichenstephan noszącą nazwę najstar-
szego browaru świata z... 1040 roku. Białe, gotowa-
ne kiełbaski nie warte są wspomnienia, ale precel z 
musztardą był smaczny, nie mówiąc już o piwie.

Kolejny dzień zaskoczył nas mżawką. Najrozsądniej 
byłoby przebywać pod dachem. Stolica Niemiec w 
latach 90-tych była największym placem budowy 
Europy, po zburzeniu muru berlińskiego miasto wy-
magało scalenia. Wysokościowce, które wówczas 
powstały, głównie w pobliżu Potsdamer Platz, stały 
się ikonami miasta i kanonem współczesnej architek-
tury. Odczuwa się jednak, że budynki nie są najnow-
sze, galerie handlowe eleganckie, ale stereotypowe. 
Dokładniej zwiedziliśmy arkadę biurowo-handlową 
„Sony Centrum”. Częściowo zadaszone ciekawą ro-
zetą nie chroniło jednak od deszczu zacinającego z 
ukosa. Jeden z drapaczy chmur miał taras widoko-
wy dostępny windą za... 7 euro. Nie skorzystaliśmy. 
Widok na Berlin w czasie deszczu na pewno by nas nie 
oczarował. Później, podczas zwiedzania Bundestagu, 
mieliśmy oglądać Berlin z tarasu. Przyznam się jed-
nak szczerze, mimo ryzyka bycia posądzoną o zblazo-
wanie i manieryzm, że po obejrzeniu spetakularnych 
budowli w Sinagopore i Dubaju, Belin wydał się nam 
prowincjonalny.

Bundestag to ogromny budynek w pałacowym 
stylu. Przed wejściem przechodzi się skru-
pulatną kontrolę, jak na lotnisku, łącznie z 

paszportem. Oryginalną kopułę uszkodzoną w cza-
sie wojny zastąpiono nowoczesną, przeszkloną cza-
szą o podobnym rozmiarze i kształcie. Wewnętrzna 
część budynku dostępna dla zwiedzających to szkło i 
chrom. Szklaną windą zawieziono nas na taras z wi-
dokiem na cztery strony świata. Zacinał deszcz, nasze 
przewidywania potwierdziły się: Berlin nie jest pięk-
nym miastem. Jest to moja subiektywna ocena i nie 
chciałabym nikogo zniechęcać do odwiedzenia mia-
sta. Kopuły nie pozwolono nam zwiedzić, rzekomo ze 
względu na prace remontowe. Posiada ona wewnętrz-
ną spiralną rampę, po której można wędrować tak jak 
w muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Głęboko 
pod kopułą znajduje się sala plenarna również niedo-
stępna dla zwiedzających. Kiedyś Bundestag posiadał 
przed budynkiem barokowy ogród. Obecnie jest tam 
ogromne klepisko, trawa wyschła podczas letniej su-
szy, a jej resztki zadeptały rzesze turystów.

W drodze do Brandenburger Tor minęliśmy mo-
nument poświęcony pamięci eksterminacji przez III 
Rzeszę Cyganów: Romów i Sinta. Jest to okrągła 
sadzawka wyłożona czarnym kamieniem ozdobiona 
tego dnia białymi różami. Na placu ujrzeliśmy rotu-
jącą na postumencie nagą postać z wyciągniętą ręką. 
Długie włosy, delikatne ciało i lśniące pasemko strin-
gów sugerowało, że jest to kobieta. Po pełnym obro-
cie ujrzeliśmy płaską męską pierś i symboliczny listek 
figowy. Niejasnym było czy to protest czy demonstra-
cja. Z haseł na postumencie zrozumiałam zaledwie 
dwa słowa: Stasi i partei. 

Czasu starczyło jeszcze na zwiedzenie ruiny neo-
romańskiego kościoła, zachowanej jako pomnik an-
tywojenny. Wysklepiony strop i ściany westybulu 
zdobią skrzące się srebrem i złotem mozaiki przed-
stawiające duchowieństwo i członków królewskiego 
dworu. Krzyż-ikona to darowizna greko-ortodoksyj-
nego kościoła, a drugi krzyż, skonstruowany z trzech 
gwoździ, pochodzący ze zburzonej w czasie wojny 
katedry w Coventry, to symboliczny dar pojednania. 
Obok, jako część artystycznego założenia, zbudowa-
no ośmiokątną kaplicę i czworokątną wieżę – obie z 
ponurego, grafitowo-czarnego kamienia i rzędami mi-
nimalistycznych okienek. Światło wewnątrz kaplicy 
filtrują błękitno-żółte witraże, a ołtarz zdobi złocista, 
stylizowana postać rozkrzyżowanego Chrystusa ze 
zniekształconą twarzą i stopami, budząca raczej prze-
rażenie niż zachwyt.

Kolację tego wieczoru jedliśmy w restauracji przy 
hotelu w ciepłej, swojskiej atmosferze. W barze poły-
skiwały kieliszki i kufle, na drewnianych ławach tło-
czyli się goście. Dzieliśmy stolik z parą Holendrów. 
Befsztyk z pieczonym kartoflem wypełnionym pi-
kantną śmietaną podano oczywiście bez jarzyn. Tylko 
piwu nie można było nic zarzucić.

Ostatni dzień pobytu, deszczowy i wietrzny, upły-
nął nam na ponownej wizycie w kościele-ruinie i 
długim spacerze wzdłuż eleganckiej, handlowej ulicy 
Kurfürstendamm. Kolację jedliśmy ponownie w re-
stauracji przy hotelu. Tym razem poprosiłam o gril-
lowane jarzyny mimo iż nie było ich w jadłospisie. 
Były niezupełnie takie jak oczekiwałam, ale zadowo-
liły podniebienie, podobnie jak kotlet schabowy za-
mówiony przez Małżonka.

Mimo pewnego rozczarowania nie żałujemy ber-
lińskiej wyprawy. Świat nie zawsze jest piękny, ale 
mimo to wart obejrzenia. Podróże rozszerzają hory-
zonty, kształcą, wzbogacają duchowo (niestety nie 
ekonomicznie) i są mile widzianym przerywnikiem 
monotonnej codzienności.

Teresa Urban
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