
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwartalnik informacyjny projektu StratLider nr 1/2018 (1) 

Pozytywna zmiana w życiu 

własnego planu, a nie ko-

piowania cudzych. Wtedy 

każde postanowienie można 

zrealizować! 

Gen Jim Mattis SecDef US 

 
 

będzie miał inne opcje, bo 

Robert to Pozytywny Wo-

jownik! Osiągnął tak wiele w 

sporcie motorowym dzięki 

własnym umiejętnościom!  

„Taktyka, strategia i przywództwo  
Aleksandra Wielkiego” 

 

Żołnierze posiadają unikalne 

doświadczenie, a ci z nich, 

którzy się rozwijają, nie za-

mykają się tylko w środowi-

sku militarnym, mają skłon-

ność do przełamywania ba-

rier, które innym wydają się 

niemożliwe do pokonania. 

Doświadczenie, wraz z po-

stawą przywódcy, daje uni-

kalny zestaw cech, ważnych 

m.in. w polityce. W istocie w 

Polsce rzadko sięga się po 

wojskowych w różnych waż-

nych dziedzinach poza mili-

tarnych z uwagi na stereoty-

py. 

Paradoks Jake’a 
Sully 

Robert Kubica blisko powrotu do F1! 

Skróty przy tekstach odnoszą się do strony StratLider: 
https://mmilczanowski.wordpress.com/ 
Blog 1 - to pierwsza pozycja Bloga 
Vlog 1– pierwsza pozycja Vloga 

prof. Philip Zimbardo   
w dziale:  Autorytet 

 

Gen Mattis w administracji 

prezydenta Trumpa, okazuje 

się być bardziej „Mnichem 

wojownikiem”, niż „Wście-

kłym psem” (oba określenia 

to jego przydomki z czasów 

służby wojskowej). To on 

realizuje wizyty we wszyst-

kich zapalnych punktach 

globu i tonuje gwałtowne 

reakcje prezydenta USA.  

Na str. 6-7 pierwszy odcinek opowiadania 

pt. „Wyprawa”.  

Tylko w kwartalniku StratLider! 

Milczanowskiego należy 
ocenić wysoko. Może być 
użyteczna zwłaszcza w 
kształceniu obecnych kadr 
dowódczych, a także w pew-
nym stopniu również szer-
szych kadr kierowniczych. 
Wydanie jej uznaję zatem za 
ze wszech miar zasadne.” 

Stanisław Koziej 

"Każdy może być przywódcą i posługiwać się strategią" 

 

„Bądźcie przygotowani do wojny – tak jej zapobiegniecie”  

Historia powinna nie być li tylko archiwum wydarzeń z przeszłości, a już na pewno 

nie powinna być orężem w rękach polityków do zwalczania przeciwników. Historia 

jest nauczycielką życia, z której można czerpać bez ograniczeń, ale też trzeba to robić 

z rozsądkiem. W tej książce przedstawiono „lekcje” taktyki, strategii i przywództwa 

jakie pozostawił nam Aleksander Wielki.    [Blog 41, 42] 

Jak każdy z nas, także profesor posiada swoje 

mroczne strony, na tym polega fenomen autory-

tetów – to nie są postacie idealne ani czarno-

białe. [str. 5] 

 [Blog 30] 

 
 

[Vlog 2, 3, 7 Blog 51] 

[Blog45] 

 [Blog 46]  

Po testach z Renault, a po-

tem z Williamsem, na po-

czątku stycznia 2018 nadal 

nie wiadomo czy Robert 

wróci do F1.  

Nawet jeśli to się nie uda, 

Generał miał zasadniczy 

udział w opracowaniu nowej 

strategii dla Afganistanu, ale 

jej szczegółów nie znamy. 

Zapraszam do mojego tekstu 

na temat generała na pod-

stawie rozmowy jaką z nim 

przeprowadziłem latem 

2015 roku 

Aby pozytywna zmiana mia-

ła szansę powodzenia, po-

trzeba mocnego postano-

wienia, ale i odpowiedniego 

planu...  

Z recenzji gen. prof. Stani-

sława Kozieja: 

 „(..) bogata treść meryto-
ryczna - zwracająca uwagę 
na trzy ważne grupy zagad-
nień historycznych w kon-
tekście współczesności: tak-
tyka, strategia, przywództwo 
- sprawia, że zarówno po-
znawczą, jak i użytkową war-
tość pracy M.  

https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/10/10/jez-bokser-koncepcja-strategiczna-i-przywodcza-w-wersji-dla-kazdego/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/01/21/gen-jim-mattis-prywatnie-i-oficjalnie-poltora-roku-przed-mianowaniem-na-sekretarza-obrony-usa/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/22/taktyka-strategia-i-przywodztwo-aleksandra-wielkiego-opis-ksiazki/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/22/taktyka-strategia-i-przywodztwo-aleksandra-wielkiego-opis-ksiazki/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/10/31/paradoks-jakea-sully-czyli-dlaczego-nie-nalezy-bac-sie-wojskowych-w-polityce-w-demokracjach/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/10/31/paradoks-jakea-sully-czyli-dlaczego-nie-nalezy-bac-sie-wojskowych-w-polityce-w-demokracjach/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/10/17/robert-kubica-jako-pozytywny-wojownik-przyklad-nie-tylko-sportowy/
https://mmilczanowski.wordpress.com/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2015/08/07/education-system-revolution-for-primary-schools-colleges-and-military-training-discussion-of-maciej-milczanowski-with-prof-phillip-zimbardo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia 

Projekt StratLider swój po-

czątek miał w końcu wrze-

śnia 2017 roku. Jednak blog 

istniał od wiosny roku 2014. 

Wcześniej służył jako plat-

forma popularyzacji pracy 

naukowej.  

Powstanie StratLider 

Lekcja w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie w 
Klasie 5c 

30 listopada 2017 

prowadzona przez Miłosza 

Klubę, była świetną sposob-

nością do rzeczowej wymia-

ny zdań. Debata odbyła się 

przy Stradomskiej 6, w sie-

dzibie Stowarzyszenia, gdzie 

jednocześnie znajduje się 

bardzo ciekawa wystawa nt. 

„Współczesne Prześladowa-

nia Chrześcijan”. Jest tu też 

przesympatyczna kawiarnia, 

w której można napić się 

świetnej kawy czy herbaty. 

Link do nagrania: 

https://www.youtube.com/watch?v=sD

M2Mc8VS4Y&feature=youtu.be 

Debata „Pola dialogu”, pt. "Zamachy terrory-

styczne w Europie - codzienność, czy incy-

dent?"  27 września 2017 
 

Naszą lekcję w piątej c, za-

częliśmy późną porą, pod-

czas „nocowania w szkole”. 

Atmosfera tajemniczości i 

pozwoliła nam wspólnie z 

dzieciakami wczuć się w wy-

darzenia ze starożytnych 

światów. Zaczęliśmy od Me-

zopotamii. Dzieciaki deli-

katnie dotykały przywiezio-

nej z Iraku kopii glinianej  

2 
Wykłady dla młodzieży w 2LO w Rzeszowie i 

Dwujęzycznym Liceum UR październik-listopad 2017 

Zamiast narzekać na to, „ja-

ka ta młodzież dzisiaj jest”, 

trzeba z młodymi ludźmi 

rozmawiać. Lewis Arm-

strong śpiewał: „ I hear ba-

bies cryin', I watch them 

grow 

They'll learn much more, 

than I'll ever know”. Miał 

rację, dzieci, młodzi są inni, 

ale nie gorsi, w wielu kwe-

stiach wiedzą więcej niż tzw. 

Większość dorosłych wspo-

mina lekcje historii z pod-

stawówki, jako koszmar 

uczenia się zestawów dat + 

hasłowo wydarzeń. Jednak 

historia nie jest nudna, to 

nudni bywają nauczyciele!  

Spotkanie autorskie w Uniwersytecie Rzeszowskim  
20 grudnia 2017 
 Spotkanie zorganizowane 
zostało przez niezwykle ak-
tywne Koło studentów i dok-
torantów Instytutu Historii 
UR. Rozmawialiśmy o książ-
ce „Taktyka, strategia i 
przywództwo Aleksandra 
Wielkiego”. Rozpoczęło się 
od prezentacji, w której 
przedstawiłem trzy płaszczy-
zny znaczeniowe tej publika-
cji: 
1 Historyczno-militarnej 

starsze pokolenie. W ramach 

projektu StratLider zreali-

zowane zostały wykłady na 

temat „Efekt Lucy Phere”, 

„Patriotyzm vs Nacjona-

lizm”. Młodzież licealna 

świetnie podchodzi do tych 

tematów i ma najczęściej 

doskonały dystans do tego 

co dzieje się w przestrzeni 

publicznej.  

 

Od września br. stał się 

czymś więcej. Nie jest to już 

„odbicie” tekstów nauko-

wych. Teraz sam w sobie ma 

być zbiorem treści ważnych 

dla budowania zdolności 

przywódczych oraz spojrze-

nia strategicznego. [Blog 0] tuby z „Prawami Hammura-

biego”, oraz także glinianej 

kopii bramy Ishtar. Słuchały 

o Leonardzie Wooleyu, który 

poświęcił życie dla badań 

archeologicznych w Ur. Póź-

niej Egipt. Dzieci obejrzały 

rekonstrukcje pokazujące 

bogatą kolorystykę krainy 

faraonów. Wreszcie Grecja i 

Rzym, a tu Aleksander Wiel-

ki, Kleopatra, posłuchały też 

o Marku Aureliuszu i jego 

„Rozmyślaniach”. Wpisały 

się też do tabliczki „wosko-

wej” za pomocą rylca. Nie 

nudziły się! Rozmowa o terroryzmie, 

bezpieczeństwie, uchodź-

cach itd, wymaga spokoju, 

wiedzy i chęci do dialogu, a 

nie politycznych tyrad. Ta-

kim rozmówcą, stanowczym, 

ale zawsze merytorycznym 

jest Pan Jan Maria Rokita. 

Znamy się z Panem Janem 

od kilku już lat. Debata w 

ramach projektu „Pola dia-

logu” zorganizowana przez 

Papieskie Stowarzyszenie 

„Pomoc kościół w potrzebie” 

i Gościa niedzielnego,  

2 Strategicznej i przywódczej 
3 Historia magistra vitae. 
W dalszej części doszło do 
bardzo interesującej dysku-
sji, która wykroczyła znacz-
nie poza tematykę histo-
ryczną. Bardzo interesujące 
dla studentów okazują się 
paralele wydarzeń sprzed 
przeszło 2300 lat temu i 
współczesnych.  
Kolejne spotkania autorskie 
planowane są w na 2018 rok 

https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/25/pozytywny-wojownik-idea-projektu-stratlider/
https://www.youtube.com/watch?v=sDM2Mc8VS4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sDM2Mc8VS4Y&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kalendarium 

 Planowane wydarzenia w I kwartale 2018 

8 lutego – Udział w Promocji czasopisma „Szczęście – podaj 
dalej” 

8 i 9 marca – Dwa szkolenia z Projektu Bohaterskiej Wy-
obraźni w Leżajsku. Szczegóły na stronie ZCenter-
CR: Szkolenie HIP w Leżajsku 

Wstępne plany spotkań autorskich, książki „Taktyka, strate-
gia i przywództwo Aleksandra Wielkiego” (szczegóły na 
stronie StratLider): 

Styczeń– Rzeszów 

Luty– Szczecin 

Marzec– Warszawa 

Kwiecień - Gdańsk. 

Kwiecień –Drugi numer kwartalnika „StratLider” . 

Zakończenie prac nad książką nt. Strategicznego przywódz-
twa USA w fazie IV „Operacji Iracka Wolność” 

 

 

Zrealizowane wydarzenia w IV kwartale 2017  

 27 września– Debata „Pola dialogu” wraz z Janem Roki-
tą, w Krakowie. Poniżej plakat nt wydarzenia. 
 
26 września- wykład dla klas humanistycznych II LO w 
Rzeszowie. Relacja ze spotkania z uczniami 
 
11-13 października – XVI Konferencja Automatyzacji i 
Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 
2017 w Juracie. 
 
29 października – Konferencja w UW nt Aleksandra 

Wielkiego. 

 

10 listopada – konferencja w Polskiej Akademii Nauk. 
The International Conference on “The Conflicts of Pow-
ers in the Middle East: States and Non-States” Link do 
informacji o konferencji. 
 
21 listopada - wykład nt "Patriotyzm vs Nacjonalizm na 
drodze do Efektu Lucy Phere" w Dwujęzycznum Liceum 
Uniwersyteckim w Uniwersytecie Rzeszowskim 
 
30 listopada – Lekcja nt Antyku w Szkole Podstawowej 
nr 8 w Rzeszowie 
 
20 grudnia– w Uniwersytecie Rzeszowskim Promocja 
książki „Taktyka, strategia i przywództwo Aleksandra 
Wielkiego” 
 

Kwartalnik, to kolejny etap projektu StratLider. Prezentuje on oryginalne teksty, nie publi-

kowane gdzie indziej. Pismo  zawiera stałe rubryki: Wydarzenia - krótkie informacje istotne 

z perspektywy idei Pozytywnego Wojownika. Część z nich posiada odnośniki do bardziej 

rozbudowanych tekstów czy filmów na stronie StratLider; Kalendarium – wydarzenia w 

ramach StratLider zaplanowane oraz wybrane działania już zrealizowane; Schematy - wy-

jaśniające procesy i teorie opisywane w ramach projektu; Autorytety – w tej rubryce zapro- 

Od autora 

 ponuję wypełnienie luki wyrządzonej dzisiejszymi wojnami politycznymi, które szczególnie „uwzięły się” na to, by 

niszczyć jakże potrzebne nam wszystkim pojęcie Autorytetu. Rola Autorytetu jest fundamentalna dla silnych społe-

czeństw. Kolejne dwie strony poświęcone są na Opowiadanie, które w sposób alegoryczny prezentuje teorie naukowe z 

zakresu projektu StratLider, obie ilustracje w opowiadaniu, są autorstwa mojego przyjaciela Andrzeja Mchalika, któ-

ry wykonał je specjalnie do tego czasopisma; Ostatnia strona – Film, to prezentacja polecanych przez StratLider pro-

dukcji, które w ciekawy sposób, ale i merytorycznie ilustrują ważne procesy z obszaru strategii i przywództwa. Na 

ostatniej stronie zamieszczone są też informacje o współpracujących z projektem StratLider instytucjami – mam na-

dzieję, że ta rubryka będzie się rozrastała. Kwartalnik jest bezpłatny, ale też realizowany bez jakiegokolwiek wsparcia 

i całkowicie non-profit. Zapraszam do współpracy przy projekcie StratLider jak i przy kwartalniku. Zależy mi na kon-

takcie z Wami. Dlatego zachęcam do odwiedzania strony projektu i jeśli to, co tam widzicie podoba się Wam, proszę 

zrejestrować za pomocą e-maila. Dzięki temu kolejne numery będę mógł Wam przesyłać pocztą elektroniczną. 

 

http://zimbardo.org/pl/calendar-pl/szkolenie-z-projektu-bohaterskiej-wyobrazni-prof-zimbardo-w-lezajsku/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/22/taktyka-strategia-i-przywodztwo-aleksandra-wielkiego-opis-ksiazki/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/22/taktyka-strategia-i-przywodztwo-aleksandra-wielkiego-opis-ksiazki/
http://www.2lo.rz.pl/efekt-lucy-phere
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/22/taktyka-strategia-i-przywodztwo-aleksandra-wielkiego-opis-ksiazki/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/22/taktyka-strategia-i-przywodztwo-aleksandra-wielkiego-opis-ksiazki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Znaczenie neuroplastyczności dla ducho-

wości [Blog 50] 

Schematy 

„Okiełznanie” chaosu 

Wyjaśnienie neuroplastyczności 

Pozytywny wojownik –StratLider  
[Blog 0] 

Efekt Lucy Phere 
[Blog 37] 

Duchowość w budowaniu siły wewnętrznej 
[Blog 49] 

https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/11/21/znaczenie-neuroplastycznosci-dla-duchowosci/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/11/21/znaczenie-neuroplastycznosci-dla-duchowosci/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/09/25/pozytywny-wojownik-idea-projektu-stratlider/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/04/11/efekt-lucy-phere/
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/11/14/duchowosc-w-budowaniu-sily-wewnetrznej/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Profesor Philip George Zimbardo 

Autorytet 

Profesor Philip George Zimbardo to postać, szczególna. 

Ma swoich wielu krytyków, głównie z uwagi na swój słyn-

ny Stanfordzki Eksperyment Więzienny - (SPE od angiel-

skiej nazwy), czy też z uwagi na rolę celebryty jaką w ja-

kimś sensie realizuje ale też ogromną liczbę wielkich fa-

nów.  Profesor jest jednak postacią znaczenie bardziej 

złożoną niż wydawało by się z często wyrażanych opinii na 

jego temat. Jak każdy, ma swoje mroczne strony, ale też i 

bardzo jasne oblicze.  

A jednak młody Philip Zimbardo, syn imigrantów z Sycy-

lii, nie poszedł drogą łatwiejszą, choć niebezpieczną. Za-

miast tego wkroczył na ścieżkę nauki i doszedł do pozycji 

profesora jednej z najlepszych uczelni na świecie – Uni-

wersytetu Stanforda.  

Tam zrealizował swój eksperyment, przez który zyskał 

status celebryty. Z jednej strony New York Times pisał o 

nim: „z Bronxu do Hollywood”, wielu doceniało olbrzymią 

wagę eksperymentu, ale inni koncentrowali się na braku 

właściwej metodologii, na nieetyczności całego założenia.  

Eksperyment jest jednak ważny nie ze względu na sam 

przebieg badania naukowego, ale na całą sytuację, jaka 

rozegrała się wokół niego. 

Nasze spotkanie w mieszkaniu profe-

sora na Lombard Street w San Fran-

cisco w lecie 2015 roku 

Profesor na nagraniu z inauguracji Centrum Zim-

bardo ds. Rozwiązywania Konfliktów w grudniu 

2015 roku 

Wykład profesora dla doktorantów w 

WSIiZ w Rzeszowie, gdzie miałem 

okazję i wielki zaszczyt pełnić rolę 

asystenta 

       patrząc z zewnątrz, klarownie widzieć zło, jakie się po-

jawiło. Dziś Zimbardo mówi, że poznał zło w dzieciństwie, 

zobaczył je (także w sobie) podczas SPE, i dlatego teraz ba-

da dobro, szuka sposobów na jego promocję. Aby działania 

były skuteczne, pomaga bardzo status celebryty, więc zarzut 

przeciwników, że taki posiada, wynika raczej z zazdrości niż 

troski o stan nauki. Sztandarowy Projekt Bohaterskej Wy-

obraźni jest osią działań profesora i doskonałym przykła-

dem jak wiele można zrobić. Dziś profesor jest dla wielu 

autorytetem.  

 
Oceniając Pro-

fesora, trzeba 

spojrzeć na cały 

życiorys, całość 

dokonań, doro-

bek, a nie kon-

centrować się na 

jednym wątku. 

Jak każdy z nas, 

także profesor 

posiada swoje 

mroczne strony, 

ale przeważyło 

w nim dobro. 

Dlatego warto 

by był autoryte-

tem dla wszyst-

kich. Autoryte-

tem nie jest 

osoba, która nie  

Naukowcy 

„wkręcili się” w 

sytuację, że stali 

się inspiracją 

dla złych za-

chowań, a do-

piero przyszła 

żona profesora, 

pani Krystyna 

Maślak (pocho-

dząca z Polski) 

spowodowała 

przerwanie tego 

projektu, dlate-

go że nie 

uczestniczyła w 

nim od począt-

ku i była w sta-

nie 

 

Sam zresztą często o 

tym mówi, pozując w 

jednej z masek ze 

swojej kolekcji. Pro-

fesor często wspomi-

na lata dzieciństwa, 

gdy dorastając w 

dzielnicy Bronx w  

 Nowym Jorku bezustannie stykał się z przestępczością, 

narkotykami, część jego kolegów zginęła w walkach gan-

gów.  

 

popełnia błędów bo takich nie ma. Autorytet posiada osoba, 

która swoim przykładem pokazuje jak mimo błędów robić 

ważne rzeczy dla innych!  
 [Blog 6] [Blog 13] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Opowiadanie 

Dotąd szło się łatwo i przyjemnie, pogoda piękna, słońce świeciło, plecak nie ciążył, były siły, optymizm, energia... Był 

pewny siebie. Plecak jaki dźwigał nie był lekki, ale porządne wykonanie sprawiało, że świetnie układał się na plecach, był 

wygodny i wcale nie ciążył. Jednak gdy dotarł do podnóży wzniesienia, jego pewność siebie prysła jak bańka mydlana. 

W zapadającym zmroku nie widział wyraźnie szczytu.  

- Jakie tam wzniesienie, pomyślał, to stroma góra! Jak niby mam ją pokonać? Nigdy się nie wspinałem! Wyobraził sobie 

konieczność wspinaczki i sporą szansę na upadek i... nawet lepiej nie myśleć...  

-  Nie mam sprzętu do takich wyczynów! Nie potrafię, nie sądziłem, że ta góra jest aż taka stroma!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale natychmiast sparaliżowany bezradnością umysł podsunął najgorsze wytłumaczenie:  

- jesteś słaby, a to droga była łatwa. Przecież w życiu się nie wspinałeś, nie jesteś w stanie wejść nawet na pierwsze, niż-

sze partie tej góry...  

Pomyślał, że rzeczywiście, łatwa droga nie wymaga żadnych umiejętności. Teraz za to, te sztywne ze strachu i zmęczenia 

nogi nie nadają się nawet do marszu. Ogarniające go poczucie bezradności, wykraczało już poza tą jedną przeszkodę. 

Pomyślał, że faktycznie, jak się tak zastanowić to właściwie on niewiele umie, może lepiej było nie wychodzić z bezpiecz-

nego domu? Może porwał się na wyprawę, która jest dla niego zbyt wielkim wyzwaniem? 

Zrezygnowany usiadł pod górą opierając się o plecak. To koniec. Nic nie mogę zrobić. Nawet jeśli jakimś cudem poko-

nam tą górę, to co dalej? Próbował się jakoś powstrzymać przed zupełnym popadnięciem w panikę. W końcu był zawsze 

optymistą! Pomyślał: nie może być tak źle. Na pewno ktoś tu przyjdzie, jak nie dziś to rano. Tak! Poczekam, spokojnie, 

żeby nie tracić energii. Na pewno ktoś przyjdzie i mi powie co robić, potem znów pójdę tak jak lubię – prostą drogą, i 

znów będę miał energię i siłę. To nieco ukoiło jego smutek, ale pod pozorem tego ukojenia czaiła się zimna, pierwotna 

obawa o własne życie. Absurdalna – tak! Ale racjonalne myślenie znikało jak wiosenny śnieg....  

- Tak, to wszystko nie ma sensu. Ten kłębek myśli, obaw i nadziei na ratunek w wewnętrznym dialogu zmęczyły go. 

Rozbolała go głowa. Postanowił się zdrzemnąć – może rano ktoś mnie odnajdzie, może powie co robić, a jak nie to wra-

cam do wygodnego i bezpiecznego domu. I z tą myślą usnął.  

We śnie znalazł się na pustyni, nie ma wody... a jednak jest mokry. Pomyślał, że to pot go oblewa, choć wcale nie było 

mu gorąco. Za to dookoła mnóstwo piasku, który go wciągał. Został na tej pustyni unieruchomiony. Nie może się poru-

szyć ani do przodu, ani do tyłu. Nie ma ratunku. Zapadał się w mokrym od jego potu piasku... 

Wyprawa 
odcinek 1: Plecak 

Na dodatek pogoda zaczęła się psuć, spadły pierwsze krople deszczu, 

zimnego deszczu. Wraz z ciemnymi chmurami zmierzch zapadał 

bardzo szybko. Tu u podnóży potężnej góry ten deszczowy, ponury 

zmierzch zdawał się całkiem przygnębiający. Przejął go dreszcz, z 

zimna i z bezradności. Tak nagłe poczucie bezsilności, gdy dotąd 

wszystko było takie łatwe, spowodowało, że poczuł się zupełnie bez-

radny...  

- Co ja teraz zrobię. Kto mi tu pomoże. Odszedłem tak daleko od 

miast w których zawsze jest dużo ludzi, których można zapytać... 

jego myśli stawały się coraz bardziej ponure. 

Panika zaczęła paraliżować jego umysł, ręce i nogi stały się sztywne i 

nieporadne. Przez moment nawet go to zdziwiło, bo przecież ledwie 

kilka minut temu szedł szybko, sprężyście i zdawało mu się, że nie 

ma takiego problemu, któremu nie dałby rady. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opowiadanie 7 

Zbudził się cały mokry, deszcz nie padał długo, ale wystarczyło by go przemoczyć. W pierwszej chwili, zdawało mu się, że 

budząc się wpada „z deszczu pod rynnę”, miał bowiem to okropne uczucie, że sen nie był tylko złym koszmarem, o którym 

można już zapomnieć, bo to co czeka go na jawie jest równie przykre. Może lepiej się nie budzić... jeszcze pospać, może 

coś się zmieni... Śpiąc cały zdrętwiał. Początkowo nie zważał na to, ale teraz przypomniał mu się nocny koszmar i tak jak 

tam poczuł, że nie może się obrócić, wstać... coś przykuło go do podłoża... przestraszył się nie na żarty.  

Dopiero po chwili przypomniał sobie, że przecież w nocy w tym całym zgiełku własnych myśli nie zdjął nawet plecaka. W 

tak niewygodnej pozie i w deszczu ze zmęczenia przespał całą noc. Plecak unieruchomił go powodując koszmary, a teraz 

potęgując fatalne poczucie bezradności. Myśl o plecaku, i o tym, jak łatwo pozbyć się przygniatającego go ciężaru zdejmu-

jąc go z ramion dodała mu otuchy. Powoli zsunął plecak z ramion, wstał, wyprostował się. Ten pierwszy malutki sukces 

dał nowa nadzieję. Przecież plecak ma inną funkcję, niż bycie balastem wrzynającym mu się w ramiona i paraliżującym 

ruch! Powoli zaczął się uspokajać. Nad ranem się wypogodziło i za moment pojawiły się pierwsze promienie słońca. Jakie 

to piękne, jakie radosne uczucie oglądać pierwsze promienie słońca malujące nowe barwy na otaczającym go pejzażu.  

Wschód słońca z dala od miasta potrafi wypełnić serce nową nadzieją, wlać weń nowe siły! Piękne niebieskie niebo witało 

go w kolejnym dniu zmagań. Zamknął oczy, wciągnął głęboko powietrze, wydech, wdech-wydech, spokój wewnętrzny, 

powoli myśli stały się znów jasne, im bardziej kontrolował swój oddech tym bardziej wszystkie wydarzenia z wieczora i 

nocy oddalały się zdawały się w całości złym snem. Teraz widział siebie, użalającego się, zrozpaczonego z powodu góry i... 

plecaka. Zrobiło mu się wstyd tej chwili słabości, ale i zaczęło docierać do jego świadomości poczucie kontroli nad wła-

snym losem. Po kilku minutach miał już pełną równowagę. Jeszcze nie otwierając oczu miał wrażenie, że ta góra nie jest 

już żadnym problemem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz góra w jego oczach stała się znów wzniesieniem nie przedstawiającym żadnych problemów. Jeden rzut oka na mapę 

pozwolił mu na zobrazowanie kilku opcji pokonania przeszkody. Właściwie to teraz nawet szkoda było mu poświęcać czas 

na planowanie pokonania tak marnej przeszkody, zaczął planować dalej... kilka kroków za tym wzniesieniem. Znowu 

przypomniał sobie dokąd zmierza i że w tak ważnej wyprawie jakaś górka nie może być problemem... Stwierdził, że z 

pewnością widok ze szczytu pozwoli mu na lepsze zorientowanie się w terenie. Przypominając sobie jak Napoleon stawiał 

zadania swoim marszałkom, dał sobie pół godziny na „zdobycie tego wzniesienia”. Uśmiechnął się w duchu na tą myśl. 

Nie wykonując jeszcze ani jednego kroku czuł, że faktycznie zrobił wielki skok do przodu! 

(cdn) 

Pogodny ranek sprawił, że wieczorne i nocne przerażenie ustą-

piło pola entuzjazmowi. Wróciło myślenie racjonalne w miejsce 

paraliżu. Spojrzał na górę...  

- hmm właściwie nie jest taka wysoka.  

Pomyślał wreszcie o wnętrzu plecaka. Dźwiga go już tyle czasu, 

ale co właściwie w nim ma? Otworzył go i jego samopoczucie 

niemal eksplodowało!  

- No pewnie, przecież już dawno spakowałem tu doskonałą ma-

pę i kompas! Przecież mam świetną latarkę na baterie słonecz-

ne, a w razie pochmurnej pogody ładowana prądnicą, kilka ru-

chów korbki i zawsze mam światło! Mam świetne buty do wspi-

naczki, solidną linę, bloczki, a nawet haki do bardziej wymaga-

jącej wspinaczki. Mam też... suche, ciepłe ubrania na zmianę! 

Hmm.. jest też niewielki namiot, z tych rozkładanych w 3 se-

kundy... szkoda, że nie znalazłem go wczoraj.  
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Film 

Partnerzy StratLider 

„Długa droga do domu”  

„Przywiązanie do faktów, ale też umiejętność atrakcyjnego 

przekazania opowieści jest znakiem rozpoznawczym National 

Geographic także w przypadku serii fabularnych. Ta produk-

cja jest jednym z najważniejszych obrazów ukazujących realia 

konfliktu irackiego.” Seria świetnie pokazuje emocje, ten mę-

tlik, jaki mieli żołnierze w głowach, przeżycia ich rodzin, to co 

działo się w głowach Irakijczyków, którzy najczęściej nie 

chcieli słyszeć o wojnie”. Często podkreślano, że miejsca które 

miały być spokojne, gdzie wywiad nie prognozował żadnych 

problemów, nagle stawały się centrum rebelii. 

8 

Powiększało to chaos i często zbyt radykalne reakcje żołnierzy koalicji. To z kolei znowu radykalizowało miejscowych. 

Nakręcająca się spirala przemocy była na rękę tym, dla których Irak w ogniu przynosił korzyści. Cierpieli z tego powo-

du miejscowi i ginęli żołnierze. Warto zwrócić uwagę, że parędziesiąt kilometrów na zachód od Bagdadu centrum bun-

tu znajdowało się w sunnickiej Faludży. Natomiast Sadr City to szyicka dzielnica stolicy Iraku. Amerykanie wygrywali 

w warstwie militarnej, ale kompletnie przegrywali walkę o poparcie społeczne i ta druga walka okazała się decydująca.  

Film jest nie tylko świetnie zrobiony pod względem fabularnym, ale też po ostatnim odcinku, następuje projekcja do-

kumentu na temat prawdziwych bohaterów tego obrazu. Widzimy żołnierzy w których wcielili się aktorzy. Opowiadają 

oni o wydarzeniach z Sadr City. Wówczas dopiero widać, jak dokładnie odtworzono fakty w filmie.  

Zachęcam do przeczytania dłuższego komentarza na temat tego filmu, do którego linka można odnaleźć pod tekstem 

na blogu StratLider i serdecznie polecam obejrzenie tej produkcji.  [Blog 47] 
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