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Od redakcji

Numer, który właśnie czytasz, jest dla mnie wyjątkowy, gdyż po raz ostatni piszę tu jako
redaktor naczelny. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy czytają Gońca
Zamoyskiego,

uhonorowując

naszą

pracę,

ale

przede

wszystkim

zespołowi

redaktorskiemu, który w pocie czoła tworzy tę gazetkę. W tym numerze, świątecznym
w końcu, nie mogło zabraknąć świątecznych tematów: Boże Narodzenie z perspektywy celi
więziennej. Frapujące, nieprawdaż? Do tego co-nieco o filmie, psychologii dzieci
i (grajcie, surmy anielskie!) odrobinę historii. Życzę Wam wszystkim przyjemnej lektury.
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Okręt liniowy – czym tak właściwie jest i skąd taka nazwa? Okręty liniowe mają bardzo
bogatą tradycję sięgającą nawet XVII wieku. Wtedy też po raz pierwszy zastosowano szyk liniowy, od
którego nazwę wzięła cała klasa okrętów.
Ale od początku. Najwcześniejsze okręty liniowe były bezpośrednią ewolucją statków takich,
jak galeony. Główne uzbrojenie tych żaglowców składało się z ustawionych na burtach dział,
nierzadko skupionych na kilku pokładach. Bywało, że jeden statek wyposażony był w ponad 120 dział
różnej wielkości. Można powiedzieć, że dopiero upowszechnienie się skutecznej broni palnej
umożliwiło bitwy morskie na dużą skalę bez konieczności przeprowadzania abordażu. Klasyczne
liniowce, takie jak brytyjski HMS Victory czy hiszpański Santísima Trinidad szczyt popularności
i dopracowania konstrukcji osiągnęły na przełomie XVIII i XIX wieku, szczególnie w dobie wojen
napoleońskich. Wtedy też stoczono jedne z największych bitew morskich z udziałem tych okrętów:
pod Trafalgarem czy u ujścia Nilu.
Jeszcze za panowania Napoleona I zaczęto modernizować okręty liniowe poprzez montowanie
silników parowych (pełniących jednak wciąż funkcję napędów pomocniczych) oraz dopancerzanie
przez montowanie na drewnianych burtach płyt stalowych. Sama koncepcja jednak wciąż
pozostawała niezmieniona.
W końcu jednak postęp technologiczny dotarł również do marynarek wojennych świata:
w latach 60-tych XIX wieku pojawiły się pancerniki – okręty o kadłubie w pełni stalowym, na którym
co prawda wciąż montowano maszty z ożaglowaniem, jednak rolę głównej jednostki napędowej
przejęły silniki parowe. Działa pozostały jednak na swoich starych miejscach. Co ciekawe, w drugiej
połowie wieku XIX w konstrukcji okrętów liniowych pojawiły się tarany. Kuriozalne, prawda? Powrót
do rozwiązań sprzed trzech tysięcy lat… Miało to jednak swoje przyczyny: włoski pancernik Re d’Italia
został staranowany i zatopiony w bitwie pod Lissą w 1866 roku przez flagowiec CK floty Ferdinand
Max. Wywarło to ogromne wrażenie na konstruktorach, zaś sam taran zaniknął dopiero w po I wojnie
światowej.
Na tym etapie projektowania ciężkich okrętów wojennych pojawiły się pewne niedogodności:
znacząco wzrosła manewrowość statków, uniezależniono się od wiatru i znacznie podwyższono
przeżywalność na polu walki, lecz uzbrojenie, a raczej jego układ, pochodziło z poprzedniej epoki.
W końcu, jak w pełni wykorzystać manewrowość, skoro, aby ostrzelać przeciwnika, należy najpierw
ustawić się doń bokiem? Wtedy też pojawił się jakże rewolucyjny pomysł utworzenia wież
działowych. To rozwiązanie, choć drastycznie zmniejszało liczbę luf na okręcie, powodowało
powiększenie pola rażenia do pełnych 360 stopni. Było to, naturalnie, równoznaczne z dokumentnym
usunięciem z okrętów liniowych masztów z ożaglowaniem. Teraz służyły głównie jako punkty
obserwacyjne i miejsca instalacji
urządzeń komunikacyjnych, takich
jak światła sygnałowe.
Sama końcówka wieku XIX
i początek wieku XX to era
„predrednotów”. Były to statki
o silnym uzbrojeniu i grubym
pancerzu, o napędzie całkowicie
mechanicznym. Nie było wtedy
jednak jednego ustalonego wzorca
konstrukcyjnego, co przekładało
się na olbrzymią różnorodność

HMS „Dreadnought”
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w kwestii klas jednostek, często składających się z dwóch, trzech egzemplarzy. Zaczynano też
eksperymentować z rozkładem wież działowych na pokładzie – wbrew pozorom słynna i do dziś
używana „superpozycja” (dwie wieże z przodu i dwie z tyłu, ustawione schodkowo w osi statku; pole
ostrzału jest równe 360 stopni; w najgorszym wypadku – prowadzenia ognia od dziobu lub od rufy przynajmniej połowa głównego uzbrojenia może uczestniczyć w akcji) nie była powszechna. Zdarzało
się np. umieszczanie wież po przekątnych.
I nagle przełom. Jest rok 1906 – właśnie zwodowano nowy okręt marynarki brytyjskiej: HMS
„Dreadnought”. Zapoczątkował on nową erę konstruowania okrętów wojennych. Wraz z jego
wejściem do służby wszystkie poprzednie jednostki stały się przestarzałe – uzbrojony w dziesięć dział
o kalibrze 12 cali (304 mm). Kolejnym iście rewolucyjnym rozwiązaniem było zastosowanie nowego
rodzaju napędu: turbin parowych, które zastąpiły zwykłe maszyny parowe. Turbiny te pozwoliły na
rozwijanie znacznie wyższych prędkości.
W tym momencie, również w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, rodzi się druga,
alternatywna koncepcja okrętu liniowego. O ile dziś jednostki te utożsamiamy z wielkimi działami
i grubym pancerzem, potocznie nazywane też pancernikami. W okresie tuż przed oraz już w trakcie
I wojny światowej rozwijano koncepcję krążownika liniowego – silnie uzbrojonego, szybkiego, lecz
o wiele słabiej opancerzonego. Szybkość właśnie miała zastąpić jego niedobory, czyniąc zeń trudny
cel dla artylerzystów wroga. Tak
powstały HMS „Invincible”, HMS
„Lion” czy też słynny HMS
„Hood”.
Rzeczywistość
po
dwakroć
brutalnie
zweryfikowała taką koncepcję
konstrukcji: po raz pierwszy
podczas
bitwy
jutlandzkiej
w 1916 roku, gdy otrzymawszy
po jednym do trzech trafień
zatopione zostały trzy brytyjskie
krążowniki
liniowe
HMS „Hood”
(HMS „Indefatigable” – 1017
poległych, HMS „Invincible” – 1031 poległych, oraz HMS „Queen Mary” – 1266 poległych. Uratowano
z nich odpowiednio: dwóch marynarzy, jednego oficera, dziewięciu marynarzy). Po raz drugi już
podczas drugiej wojny, kiedy to w wyniku eksplozji materiałów miotających zatonął HMS „Hood”.
Tak skończyły się eksperymenty łączenia pancerników z krążownikami.
I wojna światowa była okresem szybkiego rozwoju techniki i technologii. Okręty wyposażano
w coraz cięższy pancerz i coraz potężniejsze uzbrojenie. Pojawiły się pierwsze samoloty, co
zwiastowało złamanie hegemonii liniowców na morzach. Jednak jak na razie lotnictwo dopiero
raczkowało. Drednoty zmieniły się w superdrednoty, wypierające po 50 000 ton wody i wyposażone
nawet w działa 16 calowe (381mm) lub 18 calowe (410mm). Zmieniła się również konstrukcja pancerza
w myśl amerykańskiej koncepcji „wszystko albo nic” – niesamowicie odporna cytadela, zawierająca
w sobie wszystkie istotne dla przeżywalności statku mechanizmy i komponenty. Porzucono
kompletnie koncepcję osiągania dużych prędkości – główne okręty przypominały teraz raczej
pływające twierdze, powoli i majestatycznie sunące po wodzie – rozpędzały się do 15 – 17 węzłów
(1 w = ok. 1.8 km/h).
Tendencje tę przełamała najpierw III Rzesza, wodując „Bismarcka” i „Tirpitza”, a zaraz potem
Cesarstwo Japonii superpancernikami „Yamato” i „Musashi”. Okręty te posiadały potężną artylerię
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główną, bardzo silne i nowoczesne
uzbrojenie przeciwlotnicze i rozwijały po
27 – 30 węzłów. Jednak wtedy już
pojedynki artyleryjskie były rzadkością.
Statki tej wielkości stanowiły znaczną
wartość nie
tylko bojową, ale
i prestiżową, zaś ich utrata byłaby
straszliwym ciosem propagandowym dla
posiadacza. Dlatego zwykle zapewniały
wsparcie ogniowe podczas desantu lub
osłonę grupie lotniskowców. Właśnie taki
cel przyświecał tworzeniu ostatnich
pancerników, serii „Iwoa” – niezwykle
szybkim, o niezwykłym potencjale
HMS „Arizona”
przeciwlotniczym i najnowocześniejszym
wyposażeniu.
Co
ciekawe,
obie
konstrukcje, amerykańska i japońska, nigdy nie miały szansy zmierzyć się w walce. Legendarny
Yamato został zatopiony przez zmasowane ataki samolotów Task Force 38. Jego zatonięcie zakończyło
ostatecznie erę panowania pancerników na morzach, zaś ich produkcja, ze względu na koszty budowy
i eksploatacji, uznano za nieopłacalną.
Co ciekawe, kilka pancerników, pomimo sześćdziesięciu lat, nadal służy w marynarce Stanów
Zjednoczonych. Na co dzień
w
tak
zwanej
„flocie
kokonowej”,
w
swoistej
„hibernacji”,
przywracane do czynnej służby
w razie wojny. Ostatnio
sytuacja taka miała miejsce w
1991 roku – pancerniki USS
„Missouri”
oraz
USS
„Wisconsin” użyto do ostrzału
celów irackich podczas
pierwszej
wojny
„Yamato” oraz jego bliźniak, „Musashi”
w zatoce.
na redzie bazy na atolu Truk
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Manipulacja
Weronika Citko
Czym jest manipulacja? Jest ona jedną z form kłamstwa, używaną przez niektórych nawet codziennie,
na przykład podczas negocjacji, w kontaktach handlowych lub międzyludzkich. W państwach
totalitarnych manipulacja odgrywa bardzo ważną rolę w sprawowaniu władzy. Jest znana jako
propaganda. Nie tylko Joseph Goebbels jako minister propagandy manipulował narodem.
W społeczeństwie demokratycznym również używa się wielu technik manipulacji, które są po prostu
bardziej wyrafinowane i subtelne. Słownik języka polskiego przedstawia nam manipulację jako:
„wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia
swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania’’. Manipulacja towarzyszy więc
człowiekowi przez cały czas i nie zamierza go opuścić. Twórcy reklam, politycy, pracodawcy - oni
z pewnością znają niejedną formę manipulacji.
Według Roberta Cialdiniego istnieje sześć technik manipulacji. Pierwsza jest określana jako
,,społeczny dowód słuszności’’. Oznacza to, że prawidłowym sposobem postępowania jest sposób
wybierany przez większość ludzi w naszym otoczeniu. Jest to silna manipulacja w postaci presji, której
nie sposób się oprzeć.
Następna technika opiera się na regule ,,lubienia i sympatii’’. Jest to nic innego jak skłonność do
ulegania wpływom osób, których darzy się zaufaniem, a także ma się do nich słabość. Gdy w grę
wchodzą uczucia, niewiele można zrobić, by nie dać sobą manipulować.
Inaczej jest z regułą ,,wzajemności’’ (dla wielbicieli fizyki; trzecia zasada dynamiki Newtona, czyli
akcja-reakcja), która wynika z wewnętrznej potrzeby odwzajemnienia się za coś, co dla nas zrobiono.
Jednakże, większość osób nie ulega tej metodzie manipulacji, a co więcej, nie wszyscy są świadomi
tego, że jest to również forma manipulacji, dlatego nie jest tak popularna jak poprzednie.
Reguła ,,zaangażowania i konsekwencji’’ to podążanie za działaniami, w które się już
zaangażowaliśmy. Świadomość, że w jakimś stopniu poświęciliśmy swój czas i włożyliśmy w coś
wkład, nie pozwala nam odpuścić oraz zmusza do kontynuacji tego, co zaczęliśmy.
Następną techniką manipulacji jest wykorzystanie wpływu autorytetu. Dlatego tak często spotykamy
swoich ulubionych piłkarzy, aktorów i innych znanych ludzi, np. w reklamach. Twórcy reklam są
świadomi tego, że w tak prosty sposób przyciągają naszą uwagę i nami manipulują.
Najciekawsza metoda nazywa się ,,reguła niedostępności’’. Oznacza ona, że większą atrakcyjność mają
rzeczy, nawet tylko pozornie trudno dostępne. Sama świadomość, że coś może być dla nas nieosiągalne
lub ignorancja płynąca od drugiej osoby, paradoksalnie zachęca nas do dalszych działań, dlatego
właśnie zakazany owoc kusi bardziej. Im więcej wysiłku wkładamy, tym bardziej cieszą nas rezultaty.
Skoro coś przychodzi nam za łatwo, nie sprawia nam takiej radości jak coś, o co musimy zawzięcie
walczyć. Produkty lub osoby, pozornie dla nas niedostępne w prawie wszystkich, jeśli nie we
wszystkich przypadkach, mają dla nas większą wartość.
Mam nadzieje, że powyższy artykuł uświadomił Ci, drogi czytelniku, że manipulacja czyha za każdym
rogiem i żywi się naszą nieświadomością, a także brakiem czujności. Nie dajmy sobą manipulować!
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Zło w dzieciach
Lukasz Brierre

Dzieci. Istoty tak często kojarzone z niewinnością, czystością. Przypisuje im się poczucie miłości,
dobroci i brak fałszu, który jest tak powszechny w wieku dorosłym. Ich uśmiech zawsze jest szczery,
a wiara prawdziwa i naiwna. Zawsze skore do zabawy, zawsze pełne radości i energii żyją
w beztroskim świecie kolorowych bajek.
Ich życie upływa na zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb. Mówię tu oczywiście o świecie
zachodnim, jestem świadom, że niestety w wielu miejscach na świecie mija się to z prawdą. Małe
dziecko płaczem domaga się posiłku, uwagi i miłości, krzyczy, gdy odczuwa strach. Gdy w nocy chce,
by je przewinąć, zrobi wszystko, by obudzić rodzica. Dziecko, żyjąc w świecie swojej wyobraźni,
całkowicie zanurza się w nim. Myślę, że większość z nas pamięta ten błogi czas, kiedy rano wstawało
się bez potrzeby znajomości dnia i godziny. Wstawało się wówczas, będąc pełnym entuzjazmu, każdy
dzień był niespodzianką, fascynującą przygodą i zabawą. Dopiero obowiązki i szkoła odmieniły ten
stan… Dzieci jeszcze nigdy nie poznały prawdziwych trosk życia, problemów i niesprawiedliwości.
Świat oszczędził im w większości przypadków obrazów cierpienia, też nie doświadczyły nigdy zła. Nie
ponoszą za nic odpowiedzialności, więc moralnie są najczystsze. Czy to rzeczywiście prawda? Brak
świadomości zła i bólu nie jest dla dzieci przeszkodą w zadawaniu cierpienia innym. Dla nich cały
świat jest placem zabaw. Wszystko może być zabawką – klocki lego, lalki, gumka recepturka, kot
sąsiadów czy nawet inni ludzie. I to właśnie może być przyczyną straszliwych czynów dokonywanych
przez dzieci.
Większość z nas najpewniej doświadczyła widoku (lub samodzielnie dokonała takiego czynu) małego
dziecka pchanego ciekawością, celowo depczącego mrówki koło mrowiska lub krojącego na kawałki
znalezioną w ziemi dżdżownicę, gdyż jest ciekawe jej wnętrza. Z tego samego powodu malcy oskubują
ślimaki ze skorupki, pozostawiając je
na pewną śmierć. Ganiają za
jaszczurką czy padalcem, a gdy je
złapią, traktują je jak trofeum i nie
wypuszczają, póki im się to nie
znudzi, skazując biedne płazy na
męczarnie. Równie często na widok
pająka w pokoju, dzieci głośno płaczą
i krzyczą, a odpuszczają dopiero
wtedy, kiedy rodzic zabije niewinne
stworzenie
na
ich
oczach.
Niejednokrotnie traktują kota lub psa
jak maskotkę, a ich gesty pełne
nieostrożności mogą sprawiać ból zwierzętom. Jednak powyższe zachowania mimo wszystko wydają
nam się niewinne, nieprawdaż? Historia dwóch chłopców - Roberta Thompsona i Jona Venbalesa już
tak niewinną się nie wydaje, choć chłopcami kierowały motywy ciekawości tego samego rodzaju.
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Ci angielscy dziesięciolatkowie w roku 1993 wyprowadzili z centrum handlowego pewnego 2-latka,
którego chwilowo matka spuściła z oczu. Następnie kazali mu się położyć na torach kolejowych,
a sami z zainteresowaniem patrzyli, jak nadjeżdżający pociąg rozrywa mu ciało i powoduje jego
śmierć. Myślę, że ich czyn spowodowany był tą samą ciekawością świata i reakcji otoczenia na ich
czyny, które widoczne są u ich rówieśników. Wielką ciekawość świata posiada każde dziecko, lecz nie
każde jest w stanie wyobrazić sobie cierpienie i ból, jakie pewne czyny mogą spowodować. Dzieci są
izolowane od wszelkiego cierpienia i ich zbyt ograniczone doświadczenia życiowe powodują, że
pojęcia takie jak „krzywda”, „ból’’ czy „śmierć” są pojęciami dla nich abstrakcyjnymi.
Najprawdopodobniej to, co powstrzymuje większość dzieci od popełniania podobnych czynów, jest
moralna edukacja, jakiej dostarczają im rodzice lub społeczeństwo.
Innym, czasami równie katastrofalnym w skutkach aspektem dziecięcej natury jest ich olbrzymia
fantazja. Małe dziewczynki bawią się najczęściej w księżniczki, chłopcy w rycerzy. Pamiętam, jak
będąc w przedszkolu, biegałem ze znalezionym przypadkowym patykiem, który był wówczas dla mnie
dzidą. Byłem wtedy myśliwym i znikałem na długie godziny w ogrodzie, polując na wyobrażone
zwierzęta w krzakach. Pamiętam, jak głęboko emocjonalnie wczuwałem się w swoją rolę. Moje
„polowanie” całkowicie pochłaniało wówczas moje myśli. Prawdopodobnie tak samo przeżywał to
amerykański nastolatek Barry Loukaitis, który pewnego dnia postanowił zabawić się w kowboja. To
naturalne, który nastolatek nigdy nie bawił się w kowboja? Chłopiec założył na głowę kapelusz, ubrał
czarny kowbojski prochowiec i przyszedł w takim stroju do szkoły. Tam, podczas lekcji matematyki
wyciągnął rewolwery, które zabrał ojcu z domu i rozpoczął strzelaninę. Najpierw zastrzelił dwóch
kolegów, a następnie nauczyciela. Jedynie szybka interwencja znajdującego się w pobliżu nauczyciela
wf-u pozwoliła na błyskawiczne obezwładnienie obłąkanego kowboja. Jak Barry później przyznał
przed policją, inspirację dla swojego czynu znalazł w książce Stephena Kinga pt. „Rage”. Ten thriller
psychologiczny przedstawia historię o niczym innym, jak o zbuntowanym nastolatku, który za
pomocą broni palnej zaczyna terroryzować swoich kolegów z klasy i zdobywa nad nimi przewagę.
Cóż, myślę, że na decyzję o takim czynie musiała również wpłynąć dziecięca naiwność Loukaitis’a.
Naiwność tego samego rodzaju skłania dzieci w wiarę w świętego Mikołaja. W przypadku tego chłopca
przejawiła się jako wiara w to, że rozwój wydarzeń w rzeczywistości będzie identyczny do
przedstawionego w książce.
Być może myślicie, że te przypadki dziecięcych morderców są odosobnione i więcej mają wspólnego
z ich osobistym stanem psychologicznym niż z prawdziwą naturą dziecka? Trudno na to znaleźć
jednoznaczną odpowiedź. Stan emocjonalny i psychologiczny każdego człowieka jest inny. Skoro
wśród ludzi dorosłych możemy znaleźć psychopatów-zabójców, to czemu nie miałyby istnieć dzieci
o podobnie poważnych zaburzeniach psychologicznych, skoro one też są ludźmi, tylko że mniejszymi?
Z drugiej strony podczas pracy nad tym artykułem znalazłem przytłaczającą liczbę takich przypadków.
Te, przytoczone przeze mnie powyżej, są jedynie czubkiem góry lodowej. Moje rozmyślania nad
prawdziwą naturą dziecka rozpocząłem po zapoznaniu się z historią komunistycznej dyktatury
w Kambodży. Możliwe, że część z was już wie, że ten temat jest mi bliski. Tam, podczas krwawych
rządów Pol Pota, dzieci uważano za jednostki „czyste” i „nieskażone” systemem kapitalistycznym.
Uznawano je zatem za najbardziej odpowiednie do pełnienia funkcji nadzorujących i kontrolujących.
Wiele z nich stało się osobami mającymi największą władzę w poszczególnych prowincjach i obozach
pracy. Z relacji świadków wiadomo nam, że to właśnie dzieci, które z dnia na dzień dostały możliwość
decydowania o życiu i śmierci setek ludzi, były najbardziej bezlitosnymi i okrutnymi szefami.
Całe szczęście bliżej nam już do dorosłości niż do dzieciństwa. Nie zapominajmy jednak – w każdym
z nas kryje się dziecko…
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Wonder Wheel
Aleksandra Godlewska
Każdy z nas w swoim życiu potrzebuje swego rodzaju, nazwijmy to, „pewników kulturalnych".
Elementów sztuki, o których wiem, że są po prostu dobre, ciekawe, odpowiadające naszym gustom.
Może piosenka Billie Holiday, której jeszcze nie znałeś? Dla mnie takim oczywistym pewnikiem są
filmy Woody'ego Allena, którego karierę śledzę z żarliwością godną najwyższego wielbiciela kina.
Niestety, z każdą kolejną produkcją wychodzę z seansu z coraz bardziej ponurą miną i mieszanymi
uczuciami. Tak było i w tym przypadku, ponieważ od niedawna (niech będzie, nie tak od niedawna,
bo od 1 grudnia) w polskich kinach można oglądać nowe dziecko Allena – „Na karuzeli życia".
Ten film opowiada historię o Ginny (Kate Winslet) - nieszczęśliwej mieszkance Coney Island, która
tkwi w nieudanym małżeństwie i jest rozczarowana życiem. Całymi dniami podaje klientom ostrygi
w podrzędnej knajpie na promenadzie, rozpamiętując lata swojej chwały na scenie, kiedy to jeszcze
pracowała jako aktorka. Pewnego razu wdaje się w romans z początkującym dramaturgiem, Mickeyem
Rubinem (Justin Timberlake), który jest jednocześnie ratownikiem na plaży nr 7. Ta znajomość
pomaga Ginny znów poczuć się młodo i sprawia, że zaczyna mieć nadzieję na poprawę swojego losu.
Jednak jej marzenia oraz plany na przyszłość zostają zrównane z ziemią, kiedy do gwarnego wesołego
miasteczka na Coney Island przybywa Carolina (Juno Temple), młoda pasierbica kobiety. Mocno
romantyzujący i zauroczony urodą pięknej dziewczyny, Mickey zakochuje się (z wzajemnością)
w przybranej córce swojej kochanki. Odtąd Carolina nieświadomie staje się rywalką własnej macochy.
Z każdym kolejnym filmem (a pojawiają się one średnio jeden na rok) Allen coraz bardziej odchodzi
od swojego ironicznego humoru, który właściwie stał się jego znakiem rozpoznawczym. W nowszych
produkcjach nie znajdziemy już niedorzecznych dialogów czy zwrotów akcji, które mieliśmy okazję
zobaczyć i docenić w ,,Annie Hall”, „Miłość i śmierć" czy ,,Wszystkie rzeczy, które chcielibyście
dowiedzieć się o seksie, ale boicie się zapytać". Nie mówię zmianom nie, ale nasuwa się pytanie: czy
to progres, czy regres?
Najbardziej martwi mnie to, że w teorii ten film to gwarantowany sukces. Historia jest prosta, ale
w rękach prawdziwego artysty (takiego jak Allen) zamieniłaby się w szczerozłoty skarb. Kolorowa,
gwarna i radosna przestrzeń wesołego miasteczka buduje nam wspaniałą opozycję wobec głównych
bohaterów - nieszczęśliwych, zmęczonych i skrzywdzonych przez życie. Gdy roześmiane dzieci kręcą
się na karuzeli, nasza bohaterka ledwie parę kroków od nich topi swoje smutki w alkoholu. Obsada
naszpikowana gwiazdami spełnia swoją rolę, ale nawet wyśmienita gra zdobywczyni Oscara nie
uratuje tego filmu. Kate Winslet wydobywa życie z postaci Ginny, którą łatwo można było zamienić
w schematyczną rolę. Na pozytywną ocenę zasługuje też praca kamery, która nadaje pewien
dynamizm scenom, rozgrywających się wręcz w klaustrofobicznym warunkach i operowanie
światłem, zarówno ,,słonecznym", jak i tym pochodzącym od wibrujących neonów, których blask tak
bardzo przeszkadza Ginny.
Bohater innego filmu Allena, Alvy Singer, który pochodził z Coney Island i wychowywał się wśród
ryczącego hałasu rollercoasterów, powiedział: „Mam jakiś problem pomiędzy fantazją
a rzeczywistością". Wydaje się, że właśnie taki sam problem ma Ginny, rozdarta między swoimi
marzeniami o ponownym stanięciu na scenie, a rzeczywistością, w której tak nieszczęśliwie tkwi z czekającym na nią w domu mężem Humpty'm (Jim Belushi) i synem o skłonnościach piromańskich.
Czy taki problem ma też sam Woody Allen? Czy nowsze produkcje to tylko ,,spoczęcie na laurach"
czy po prostu nowa koncepcja filmów? A może artysta, umieszczając w swoim filmie kobietę
zmęczoną życiem i tęskniącą za dniami swej świetności, daje ujście swoim lękom i niepokojom
o nieprzerwanie płynący czas?
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Boże Narodzenie za kratkami
Karolina Koper
Wielkimi krokami zbliżają się do nas Święta Bożego Narodzenia. W powietrzu już wisi zapach
pierniczków i świeżej choinki stojącej w naszych salonach. Czujemy magię świąt na każdym kroku,
szał zakupów i radość, która nas ogarnia na myśl, że spędzimy je w obecności bliskich nam osób rodziny czy przyjaciół. Nie zawsze mamy świadomość, że nie wszyscy mogą w ten sposób celebrować
Boże Narodzenie. Myśląc o świętach, wyobrażamy sobie uśmiechniętą rodzinę, siedząca przy kominku
i rozpakowującą pięknie zapakowane prezenty. Ja natomiast chciałabym nieco przybliżyć obraz
Wigilii w polskich więzieniach. Czym różnią się święta osób skazanych na karę pozbawienia
wolności? Jaki mają do nich stosunek i jak one wyglądają?
W naszym kraju znajduje się aktualnie 87 zakładów karnych. Osadzonych w skali kraju jest około 75
tysięcy ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w różnym wieku. Skazani za czyny zabronione spędzają
święta w swoim towarzystwie. W miejscu ,,pozbawionym wolności’’, jak łatwo się domyślić, życie
wygląda inaczej, inaczej obchodzone są święta, panują tam zupełnie inne zwyczaje. Długo by szukać
podobieństw pomiędzy nami - ludźmi wolnymi, którym znane jest pojęcie komfortu i bezpieczeństwa,
a ludźmi skazanymi na pozbawienie wolności za czyny zabronione. W zakładach karnych pojęcia te
stają się nieznane, a doświadczenie chociażby odrobiny świątecznego ciepła graniczy z cudem.
Początkowo myślimy - przecież ludzie ci odbywają karę, skazani są za coś, czego nie powinni zrobić
wcześniej. „Więźniowie są źli”.
„Opinia publiczna uważa, że więzienie to wakacje. Ale prawda jest taka, że warunki są trudne: kąpiel
raz w tygodniu, wbrew powszechnej opinii, ograniczony dostęp do lekarza, minimum żywieniowe.
Zamknięcie, rygor, totalna kontrola i nadzór. Tracisz wolność, nie możesz o sobie decydować.
I konflikty między więźniami, nie bagatelizujmy tego. Nie możesz wyjść, zmienić pokoju, przestać
słuchać’’. To słowa rozmówcy (jego personalia nie są podane, ze względu na postanowienie ukrycia
tożsamości z troski o zachowanie neutralnej opinii o osadzonym w przestrzeni publicznej), z którym
Konrad Kruczkowski przeprowadza wywiad, zamieszczony i udostępniony na jednej z polskich stron
internetowych (www.onet.pl). Uświadamiają one rygor i ,,chłód’’ panujący w takim miejscu. Padają
też słowa świadczące o tym, że pobyt w więzieniu w znacznym stopniu może wpłynąć na hierarchię
wartości i osobowość osadzonych. Doświadczony w takiej formie życia mówi także: „W więzieniu
zrozumiałem, że kiedy robię coś dobrego, to nagroda w postaci uśmiechu ludzi, tego, że doceniają
nawet drobne gesty, jest czymś fajnym. Już na wolności zacząłem działać społecznie: pojawiać się
w szkołach i opowiadać o swojej pracy, tej legalnej i nie związanej z więzieniem. Z czasem zacząłem
angażować się w pomoc charytatywną’’. Nie powinno się więc generalizować osób odsiadujących
swój wyrok. Mogą to być ludzie, którzy po drodze zbłądzili, ale chcą naprawić popełnione przez siebie
błędy. Wspominam o tym, gdyż jak wcześniej zdążyłam już zasugerować - wszelkie uroczystości,
święta, a już szczególnie dobrze utrwalone w polskiej tradycji Boże Narodzenie - przywołuje na myśl
ciepło i bliskość – coś, co teoretycznie jest niemożliwe do osiągnięcia w zakładzie karnym.
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To czas trudny, ale i szczególny, zarówno dla odbywających swoją karę, jak i funkcjonariuszy, ze
względu na obciążenie dodatkowymi obowiązkami. Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich
organizuje na ten czas coś na kształt wydarzenia kulturalnego, a w pomoc włącza się kilka grup
wyznaniowych

i

stowarzyszeń.

W okresie przedświątecznym oraz bezpośrednio w jego trakcie na terenie tego zakładu odbył się
w minione święta szereg imprez kulturalno-oświatowych, związanych z tematyką świąteczną, ale nie
tylko. 21 grudnia na terenie świetlicy wyznaniowej Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
zorganizowała spotkanie świąteczne połączone z uroczystym poczęstunkiem. Uczestniczyli w nim
m.in członkowie zespołów muzycznych, którzy przygotowali na tę okoliczność krótki program
artystyczny. Takie działania umożliwiają, chociaż w niewielkim stopniu, stworzenie czegoś na kształt
jakiegoś święta, dni ,,niecodziennych’’, wolnych od srogiej rutyny. Na przykładzie tego samego
miejsca warto wspomnieć o aktywności pewnych ludzi i organizacji, którzy podejmują się działań
mających na celu poprawienie i rozluźnienie bożonarodzeniowej atmosfery, uwolnienie jej od
wszelkich negatywnych emocji. Bardzo aktywnie w obchody Świąt Bożego Narodzenia na terenie
zakładu karnego włącza się kapelan ks. Józef Krawiec, dbający o sferę duchową więźniów w tym
szczególnym czasie. W tydzień poprzedzający jedne ze świąt w kaplicy więziennej odbyła się m.in.
premiera sztuki „Obcy”, którą przygotowała grupa teatralna „Bez wtyczki” składająca się
z recydywistów i skazańców. Sztuka opowiada historię osadzonych, którzy są wyznawcami innych
religii

i

przebywają

ze

sobą

w

jednej

celi.

Zazwyczaj w wigilijny wieczór więźniowie Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich mają okazję
wziąć udział w symbolicznym poczęstunku zorganizowanym przez przedstawicieli Bractwa
Więziennego i księdza Krawca na terenie więziennej kaplicy. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia po
odprawionej mszy mogą poczęstować się barszczem, sałatką świąteczną, rybą i kutią. Najczęściej
właśnie te potrawy podawane są podczas wigilijnej, bardziej uroczystej od codziennych, więziennych
kolacji. Natomiast w kolejne dni świąteczne tradycyjnie w kaplicy odbywają się nabożeństwa,
w

których

uczestniczy

kilkudziesięciu

osadzonych

z

całej

jednostki

penitencjarnej.

W tym szczególnym okresie kilkukrotnie wspólnie z fundacją „Restytucja” z Sosnowca dział
penitencjarny przywołanego przeze mnie zakładu karnego przeprowadził akcję pt. „Wzmacniamy
więzi rodzinne”. W jej ramach wszyscy skazani otrzymali karty telefoniczne, dzięki którym mieli
możliwość wykonania telefonu do swoich rodzin, bliskich, a dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Strzelce
Opolskie opisywana jednostka otrzymała choinki, które przyozdobiły kaplicę zakładu karnego oraz
więzienne świetlice. Ponadto osadzeni, którzy wyrazili taką potrzebę otrzymali do swoich cel wraz
z opłatkiem, gałązki symbolizujące okres świąteczny. Są to działania, które chociaż w małym stopniu
urozmaicają, wzbogacają i wyróżniają te dni wśród wszystkich innych spędzonych w ponurym
i smutnym otoczeniu.
Może w niewielkim stopniu są w stanie zmienić szarą i przygnębiającą więźniów rzeczywistość, ale
w ten trudny i zapewne szczególnie smutny czas umożliwiają lepszą integrację pomiędzy skazanymi,
wytworzenie się jakiejś bliskiej, rodzinnej więzi, której zapewne większości wówczas brakuje.
Udało mi się również trafić na blog prowadzony przez kobiety osadzone w areszcie śledczym na
Grochowie w Warszawie. Więźniarki wspólnie opisują, jak wyglądają ich przygotowania do świąt,
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a jak samo ich obchodzenie. Formułują wszystkie myśli w zaledwie kilku zdaniach, w których
widoczna jest radość z rzeczy drobnych, takich jak przygotowanie skromnych upominków, kartek
świątecznych, dekoracji. Zajęcia te są na tyle inne i ciekawe, że stanowią jedne z najprzyjemniejszych
chwil w całym roku. „W więzieniu zaczynam przygotowywać się do Świąt już dwa miesiące przed
Wigilią. Potrzebuję tyle czasu na przygotowanie pocztówek (robię je sama). W tym roku postanowiłam
zrobić wyszywane pocztówki. No i czuję, jak czas przelatuje przez palce. Już grudzień, a ja jeszcze nie
skończyłam. Przygotowuję też prezenty dla przyjaciół i ich podopiecznych, dla rodziny (…) Plany na
wielkie sprzątanie – na szczęście to tylko jedno pomieszczenie :) No i ozdoby. Stroik i ozdoby celi.
A na koniec pięknie namaluję szron na oknie pastą do zębów. Będzie okno jak z bajek”. To wpis na
blogu zamieszczony przez autorkę o imieniu Monika. Wspomina także o składaniu życzeń bliskim ona robi to zazwyczaj dzień przed Wigilią, ponieważ stanowi to dla niej nieco mniejsze wyzwanie.
Natomiast 24 grudnia jest dniem, kiedy można skosztować różnych smakołyków czy podzielić się
opłatkiem, podarowanym wcześniej przez księdza. Do grona przysmaków zalicza się np. sałatkę
warzywną, sałatkę z zupki chińskiej, śledzia czy jakieś ciasto. Kobiety kolędują i czasami oglądają
filmy o tematyce świątecznej, jeśli mają taką możliwość. Inna pensjonariuszka aresztu śledczego,
podpisująca się pod postem „Ania B.”, zwraca uwagę, że pomimo podjęcia wszelkich starań, święta
w więzieniu tylko w małym zalążku przypominają te- spędzone w prawdziwym domu. Bowiem paczki
od rodziny nie mogą zawierać większości tradycyjnych, wigilijnych potraw, które kojarzą się ze
świąteczną kolacją. Najtrudniejsze (o ile w ogóle możliwe) jest jednak dla aresztowanych osiągnięcie
poczucia komfortu i szczęścia. Dla mnie Święta Bożego Narodzenia to czas pełen ciepła, radości
i spokoju, na które moim zdaniem zasługuje każdy. Współczuję więźniom, że nie mogą tego
doświadczyć. Jestem pod wrażeniem tego, co udało mi się wyczytać, poszukując informacji do
artykułu. Ludzie ci muszą mieć ogromną siłę ducha, a może i wyobraźnię, chociażby dając za przykład
Monikę - malującą pastą do zębów okno w celi w ramach stworzenia dekoracji świątecznej.
Świadczy to o pomysłowości, ale i ciepłych ludzkich odruchach, tęsknocie za normalnością.
Nie powinno się uogólniać, grupować ludzi na dobrych i złych. Może to nieco infantylne i ckliwe
podejście, ale moim zdaniem każdy, pomimo tego, kim jest, zasługuje na odrobinę miłości i bliskości
w tym szczególnym okresie i tego właśnie życzę wszystkim, aby nie musieli wyobrażać sobie, czym
są święta w gronie najbliższych, ale po prostu, żeby mogli ich doświadczać co roku.

„Neon”
Patrycja „Alfaria” Witkowska
WYBÓR jak neon
Wskazuje rozdroże
Na obu drogach
Cichutkie „A może…?”
Niepewnych kroków
Zostawiam co dzień ślad
Szukając zejścia
Ucieczką z drogi rad
Znam jednak prawdę
Serce wskroś rażącą
Chęci me woli
Ananke nie zmącą
Wybrałem jedno
Żałować nie pragnę
WYBÓR migoce
Uległości łaknie
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Złote Usta
Plemnik to nie jest jakiś długodystansowiec; ~p. prof. Kostrzewa

Zimno? Spójrz na mnie, od razu zrobi Ci się gorąco; ~ p. prof. Olenowicz

Do wesela się zagoi. Do twojego na pewno ~ p. prof. Szczygielska

My się dopiero dostajemy do ciastka, a Ty już nadzienie zlizujesz. Albo tak jak są delicje dopiero
zjadamy brzeg, a Ty już czekoladę z wierzchu zjadasz. – p. prof. Kozłowski

„Mikołaj, jeżeli jeszcze raz przyniesiesz mi maturę 2016, gdy będzie potrzebna 2015 to cię
normalnie zamorduję i wsadzą mnie wtedy do więzienia i będziesz mi musiał przynosić
paczki z jedzeniem” ~ p.prof. Kostrzewa (Po kilku minutach pani profesor zauważyła, że
martwy uczeń nie mógłby nosić paczek)

